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Protokollsutdrag 1 (2)

FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2017-11-15

§ 18
Handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för jämställdhet 
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (KS/2017:53)
Förvaltningens förslag till beslut
1. Folkhälsoutskottet beslutar att handlingsplanen kompletteras med ett 

förtydligande att de inskickade yttrandena har behandlats i samtliga nämnder.

2. Ansvarig nämnd i artikel 24 ändras till samtliga.

3. Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslaget till handlingsplan för CEMR.

Sammanfattning av ärendet
I Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020, som kommunstyrelsen fattade 
beslut om den 25 april 2017 §83, gavs ett särskilt uppdrag till samtliga nämnder enligt 
följande:

Uppdrag till samtliga nämnder att prioritera vilka artiklar i CEMR-deklarationen 
som nämnden ska ansvara för i den kommunövergripande handlingsplan för 
jämställdhet som ska tas fram med anledning av att Katrineholms kommun har 
undertecknat CEMR-deklarationen.

Kommunledningsförvaltningen upprättade utifrån nämndernas prioriteringar ett 
förslag till handlingsplan vilket skickades ut på remiss till kommunens samtliga 
nämnder. I förslaget prioriteras de artiklar som två eller fler nämnden har pekat ut 
som prioriterade. 

CEMR-deklarationen ska ses som en naturlig fortsättning av den fortsatta 
utvecklingen av Katrineholms kommuns arbete med Genusmedveten styrning och är 
att betrakta som ytterligare ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Arbetet med 
Genusmedveten styrning utgår redan från de delar som anges i deklarationen. 
Deklarationen ger oss bredare samverkansytor och möjlighet till ytterligare 
erfarenhetsutbyte. Deklarationen förväntas inte innebära att ytterligare resurser ska 
avsättas.

Handlingsplanen innefattar 13 artiklar vilka är uppdelade i mål som i sin tur har 
brutits ned till åtgärder. Samtliga artiklar har två eller fler ansvariga nämnder och i 
vissa fall redovisas exempel på pågående åtgärder. Mer ingående redovisningar av 
åtgärderna beskrivs vid den årliga uppföljningen i samband med delårs- och 
årsredovisning. Handlingsplanen ska ses över inom ett år efter att en ny kommunplan 
har antagits.



Protokollsutdrag 2 (2)

FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2017-11-15

Ärendets handlingar
• Förslag till handlingsplan för CEMR-deklarationen
• Tjänsteutlåtande från vård- och omsorgsförvaltningen daterad 2017-10-06
• Delegationsprotokoll från Viadiaktnämnden daterad 2017-10-25 §6
• Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen daterad 2017-10-27
• Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen daterad 2017-10-31
• Delegationsprotokoll från socialnämnden daterad 2017-10-31 §3
• Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2017-11-07

Yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar tillägg med att handlingsplanen kompletteras med ett 
förtydligande att de inskickade yttrandena har behandlats i de olika nämnderna samt 
att ansvarig nämnd i artikel 24 ändras till samtliga.

Beslutsgång
Vid ställd proposition på Inger Fredrikssons (C) ändringsyrkanden tillsammans med 
förvaltningens förslag till beslut finner ordföranden att utskottet bifaller desamma.
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt



Styrdokument

Handlingsplan för 
jämställdhet
enligt CEMR

(Council of European Municipalities and Regions)
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Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR
(Council of European Municipalities and Regions)
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

20XX-XX-XX – 20XX-XX-XX

Beslutshistorik
Gäller från

Antagen av kommunfullmäktige 

Förvaltarskap1

- Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Handlingsplanen ska ses över inom ett år efter att en ny 

kommunplan har antagits.

När: 

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR
(Council of European Municipalities and Regions)
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

20XX-XX-XX – 20XX-XX-XX

Bakgrund
I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska 
deklarationen för jämställdhet. I och med undertecknandet ska en handlingsplan 
för jämställdhet tas fram inom två år. I planeringsdirektivet som 
kommunstyrelsen fattade beslut om den 26 maj, gavs ett särskilt uppdrag till 
samtliga nämnder: 

Uppdrag till samtliga nämnder att prioritera vilka artiklar i CEMR-
deklarationen som nämnden ska ansvara för i den kommunövergripande 
handlingsplan för jämställdhet som ska tas fram med anledning av att 
Katrineholms kommun har undertecknat CEMR-deklarationen. 

Det är viktigt att understryka och påminna om att vi redan arbetar med en stor 
del av innehållet i deklarationen. Deklarationen är ett verktyg som ska hjälpa oss 
att ännu bättre sortera och systematisera vårt arbete med att 
jämställdhetsintegrering.

Deklarationen innehåller 6 principer och 30 artiklar. 
_____________________
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Principer
Dessa principer utgör grunden för de 30 artiklarna.  

Vi som undertecknat den europeiska deklaration för jämställdhet förklarar 
följande principer som grundläggande för vårt agerande:

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet
2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra 

missgynnanden bekämpas
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en 

förutsättning för ett demokratiskt samhälle
4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå 

jämställdhet
5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är 

nödvändiga för att främja jämställdhet
6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt 

för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång

Genomförande
Undertecknare av den europeiska deklarationen ska senast inom två år från 
undertecknandet anta en handlingsplan för jämställdhet och därefter genomföra 
den. Handlingsplanen ska innehålla mål och prioriteringar, åtgärder och 
resurser. Planen är ett ärende som hanteras av kommunfullmäktige. 
Katrineholms kommun har sedan 2010 en systematik för arbetet med 
jämställdhetsintegrering. Då jämställdhetsintegrerades styrsystemet, vilket 
innebär att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i allt, från planering och 
genomförande, till uppföljning. Metoden som används är den så kallade 
Trappan. 
En viktig utgångspunkt i det systematiska jämställdhetsintegreringsarbetet är de 
jämställdhetspolitiska målen, vilka är viktiga för att förstå vad vi på sikt vill 
uppnå.
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20XX-XX-XX – 20XX-XX-XX

Jämställdhetspolitiska målen
Övergripande mål
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Delmål
1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att 
forma villkoren för beslutsfattandet.

2. Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som 
ger ekonomisk självständighet livet ut.

3. Jämställd utbildning
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det 
gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 
omsorg på lika villkor.

5. Jämställd hälsa
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa 
samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet.

Prioriterade artiklar 2018 - 2019
I planeringsdirektivet för 2017 gavs nämnderna i uppdrag att prioritera artiklar i 
CEMR- deklarationen. Samtliga nämnder hanterade detta i respektive nämnds 
Övergripande plan med budget 2018-2020. Utifrån den processen skickades ett 
förslag ut på remiss vilket har utmynnat i denna handlingsplan för 2018 – 2019: 

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller 
jämställdhetsintegreringen av styrningen

Åtgärder: Fortsatta satsningar på utbildning i jämställdhet, genus och HBTQ. 
Stående punkt på arbetsplatsträffar.

Ansvarig: Alla nämnder

Exempel på pågående åtgärder: Grundutbildningar i genus, HBTQ och 
jämställdhet har kommunen ett färdigt koncept för, trappan/triangelutbildningar, 
30 minuter jämställdhet på arbetsplatsträffar.  
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Artikel 7 – God förvaltning och samråd
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller 
jämställdhetsintegreringen av styrningen

Åtgärder: Genusmedvetna ärendeberedningar, kommunikationsinsatser och 
samrådsprocesser

Ansvarig: Alla nämnder

Exempel på pågående åtgärder: All nämndberedning

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser  
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller 
jämställdhetsintegreringen av styrningen

Åtgärder: Ta fram jämställdhetsanalyser inom alla verksamhetsområden inför 
verksamhetsförändringar, nya satsningar och i allt beredningsarbete, i enlighet 
med vårt styrsystem och med trappsteg 5 i trappan.

Ansvarig: Alla nämnder

Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande 
Mål: Höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning

Åtgärder: Undertecknaren förbinder sig att inom alla sina ansvarsområden 
garantera eller främja lika tillgång till utbildning, yrkesutbildning och 
vidareutbildning för kvinnor och män, flickor och pojkar.  Avskaffa stereotypa 
uppfattningar om kvinno- och mansroller i alla former av utbildning. Stark 
koppling till jämställdhetspolitikens mål om ekonomisk jämställdhet och 
jämställd utbildning. 

Ansvarig: BIN, VIAN, VON 

Exempel på pågående åtgärder: Nolltolerans mot skojbråk, utmana rådande 
könsnormer genom musikal- och dansverksamheter, aktivt arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling inom vuxenutbildningen 

Artikel 14 – Hälsa
Mål: God folkhälsa 

Åtgärder: Verka för och att göra allt som rimligen kan göras, inom ramen för 
sina ansvarsområden så att kvinnor och män, flickor och pojkar har högsta 
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20XX-XX-XX – 20XX-XX-XX

möjliga hälsonivå. Varför ett genusperspektiv ska tillämpas vid planeringen, 
finansieringen och tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster och 
förebyggande hälsovård.

Ansvarig: Samtliga nämnder

Exempel på pågående åtgärder: Lyckliga gatorna, samarbete med 
idrottsföreningar, analys av enkäten Liv & hälsa - ung

Artikel 15 - Social omsorg och sociala tjänster
Mål: Social omsorg utgår från individens behov och självbestämmande för ökad 
trygghet och livskvalitet, god folkhälsa, ökad egen försörjning

Åtgärder: Tillämpa ett genusperspektiv på planering, finansiering och 
tillhandahållandet av social omsorg och sociala tjänster. Se till att de som arbetar 
med social omsorg och sociala tjänster är medvetna om hur könstillhörighet 
påverkar kvinnor och män olika livsvillkor. 

Ansvarig: SOCN, VON

Exempel på pågående åtgärder: Ge omsorg och service, upplysningar, råd, 
stöd, ekonomisk hjälp till familjer och enskilda som behöver det

Artikel 17 – Vård av anhöriga
Mål: Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret för vård av andra anhöriga 
än barn bland annat genom att motverka den stereotypa uppfattningen att vård 
av anhöriga i första hand är ett ansvar för kvinnor.

Åtgärder: Prioritera tillhandahållandet och främjandet av högkvalitativ 
anhörigomsorg till en rimlig kostnad, antingen direkt eller genom andra utförare, 
stödja och förbättra möjligheterna för dem som lider av social isolering till följd 
av sitt vård- och omsorgsansvar.

Ansvarig: VON, SOCN

Artikel 18 - Social integration
Mål: Social omsorg utgår från individens behov och självbestämmande för ökad 
trygghet och livskvalitet, God folkhälsa, ökad egen försörjning

Åtgärder: Skapa förutsättningar för att alla kvinnor och män som drabbats eller 
riskerar att drabbas av social utslagning eller fattigdom får tillgång till arbete, 
bostad, utbildning, kultur, informations- och kommunikationsteknik. Det kräver 
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att all samverkan inom dessa områden måste ske genusmedvetet, samt social 
och medicinsk hjälp

Ansvarig: SOCN, VIAN

Exempel på pågående åtgärder: Åtgärder som syftar till breddad rekrytering 
till Viadiakts utbildningar, Sysselsätningsprojektet, Vinka IN, Tuna-projektet

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid
Mål: Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av, stark 
samverkan med föreningslivet, god folkhälsa

Åtgärder: Se till att idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar och verksamheter 
tillhandahålls och är tillgängliga på lika villkor för kvinnor och män, pojkar och 
flickor, vilket bland annat innebär att uppmuntra kvinnor och män, flickor och 
pojkar att delta på lika villkor i idrott och kulturaktiviteter, även sådana som 
traditionellt betraktas som övervägande kvinnliga eller manliga, att uppmuntra 
konstnärer och kultur- och idrottsföreningar att främja kultur- och 
idrottsaktiviteter som utmanar könsstereotyper samt att uppmuntra biblioteken 
att utmana stereotypa könsrollsmönster i sitt utbud av böcker och annat material 
samt i sin reklamverksamhet

Ansvarig: STN, KULN, BIN

Exempel på pågående åtgärder: #jagmed, ”Skapande skola”

Artikel 21 – Säkerhet och trygghet
Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva och 
verka i.

Åtgärder: Analysera statistiken ur ett könsperspektiv som handlar om 
omfattning och mönster som påverkar kvinnors och mäns säkerhet eller trygghet 
och, när det är lämpligt, mäta nivån på och karaktären av rädslan för brott eller 
andra orsaker till otrygghet. Med analysunderlaget som utgångspunkt utarbeta 
relevanta åtgärder för att öka kvinnors och mäns, flickors och pojkars säkerhet 
och trygghet. 

Ansvarig: BIN, STN, KS

Exempel på pågående åtgärder: Trygghetsvandringar, trygghetsenkäter, 
kvinno- och mansjouren FRIDA
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Artikel 22 – Könsrelaterat våld
Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva och 
verka i

Åtgärder: Utifrån medvetenheten om att könsrelaterat våld uppstår på grund av 
ojämlika maktförhållanden, program och insatser mot könsrelaterat våld stärkas 
och utvecklas, detta inbegriper även all form av samverkansarbete. Förstärkning 
och utvidgning av förebyggande arbete är en hörnsten. Breddinförande av 
Järvenskolan Tallås systematiska jämställdhetsarbete, med fokus på normkritik 
och machokultur.  

Ansvarig: BIN, SOCN, KULN

Exempel på pågående åtgärder: Machofabriken, nolltolerans mot våld, 
Relationsvåldsteamet

Artikel 24 – Hållbar utveckling
Mål: Principen om hållbar utveckling ska följas fullt ut när strategier för 
kommunens/regionens framtid planeras och utarbetas vilket innebär en väl 
avvägd integration av ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella 
aspekter, samtidigt som jämställdhet ska främjas och uppnås.

Åtgärder: Beakta principen om jämställdhet som en grundläggande dimension 
vid planering och utveckling av strategier för en hållbar utveckling av 
kommunen.

Ansvarig: Samtliga nämnder

Exempel på pågående åtgärder: Hållbarhet är idag ett prioriterat perspektiv i 
plan- och strategiframtagande.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling
Mål: Tillgänglig, tydlig och öppen organisation 

Åtgärder: Med anknytning till ekonomisk utveckling i samtliga verksamheter 
till fullo beakta kvinnor och mäns behov, intressen och talanger samt 
möjligheterna att främja jämställdhet. Undertecknaren förbinder sig att i detta 
syfte vidta lämpliga åtgärder som kan innefatta att: 
  Stödja kvinnliga företagare till traditionellt manliga branscher och tvärtom
  Rekrytera underrepresenterat kön till traditionellt könskodade yrkesgrupper.  

Ansvarig: Alla nämnder
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Exempel på pågående åtgärder: Utveckla förutsättningarna att läsa på 
yrkeshögskola

Uppföljning av artiklar och mål
Artiklarna och målen ska följas upp årligen i samband med delårs- och 
årsredovisning. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-26 KS/2017:53 - 009 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Handlingsplan för CEMR-deklarationen (Den europeiska 
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på 
lokal och regional nivå 
Förvaltningens förslag till beslut
Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
anta förslaget till handlingsplan för CEMR.

Sammanfattning av ärendet
I Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020, som kommunstyrelsen fattade 
beslut om den 25 april 2017 §83, gavs ett särskilt uppdrag till samtliga nämnder enligt 
följande:

Uppdrag till samtliga nämnder att prioritera vilka artiklar i CEMR-deklarationen som 
nämnden ska ansvara för i den kommunövergripande handlingsplan för jämställdhet 
som ska tas fram med anledning av att Katrineholms kommun har undertecknat 
CEMR-deklarationen.

Kommunledningsförvaltningen upprättade utifrån nämndernas prioriteringar ett förslag 
till handlingsplan vilket skickades ut på remiss till kommunens samtliga nämnder. I 
remissförslaget prioriterades de artiklar som två eller fler nämnden har pekat ut som 
prioriterade. 

CEMR-deklarationen ska ses som en naturlig fortsättning av den fortsatta utvecklingen 
av Katrineholms kommuns arbete med Genusmedveten styrning och är att betrakta 
som ytterligare ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Arbetet med Genusmedveten 
styrning utgår redan från de delar som anges i deklarationen. Deklarationen skapar 
bredare samverkansytor och möjlighet till ytterligare erfarenhetsutbyte. Deklarationen 
förväntas inte innebära att ytterligare resurser ska avsättas.

Handlingsplanen innefattar 13 artiklar vilka är uppdelade i mål som i sin tur har brutits 
ned till åtgärder. Samtliga artiklar har två eller fler ansvariga nämnder och i vissa fall 
redovisas exempel på pågående åtgärder. Mer ingående redovisningar av åtgärderna 
beskrivs vid den årliga uppföljningen i samband med delårs- och årsredovisning. 
Handlingsplanen ska ses över inom ett år efter att en ny kommunplan har antagits. 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-26 KS/2017:53 - 009 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Ärendets handlingar
 Förslag till handlingsplan för CEMR-deklarationen
 Tjänsteutlåtande från vård- och omsorgsförvaltningen daterad 2017-10-06
 Delegationsprotokoll från Viadiaktnämnden daterad 2017-10-25 §6
 Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen daterad 2017-10-27
 Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen daterad 2017-10-31
 Delegationsprotokoll från socialnämnden daterad 2017-10-31 §3
 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2017-11-07

Inkomna yttranden
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att handlingsplanen kompletteras med artikel 
17 – Vård av anhöriga då både vård- och omsorgsförvaltningen och 
socialförvaltningen berörs i och med socialtjänstlagens 5 kap 10 §. 

Viadidaktnämnden tillstyrker förslaget till handlingsplanen och tillägger exempel på 
Viadiakts pågående åtgärder som kan kopplas till de artiklar som ingår i förslaget till 
handlingsplan.

Bildningsförvaltningen har inkommit med exempel på bildningsförvaltningens 
pågående åtgärder som kan kopplas till de artiklar som ingår i förslaget till 
handlingsplan.

Kulturförvaltningen har inget att erinra mot förslaget till de prioriterade artiklarna, men 
påtalar att det kan finnas anledning till att bredda ansvaret för vissa artiklar. 
Exempelvis artikel 14 - Hälsa och god folkhälsa anser de berör de flesta 
förvaltningarna och i artikel 22 - Könsrelaterat våld har kulturnämndens 
ungdomsverksamhet mycket att bidra med.

Socialnämnden har inkommit med exempel på socialförvaltningen pågående åtgärder 
som kan kopplas till de artiklar som ingår i förslaget till handlingsplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom förslaget med tillägget att förslaget 
kompletteras med artikel 24 - Hållbar utveckling. Förvaltningen har vidare lämnat 
förslag på artiklar som de anser bör beaktas inför revidering av handlingsplanen år 
2019.

Service- och teknikförvaltningen har meddelat att de avstår från att yttra sig.
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-26 KS/2017:53 - 009 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har reviderat förslaget dels utifrån de inkomna 
yttrandena på så vis att artikel 17 och 24 läggs till i handlingsplanen och dels utifrån 
tillägg med ansvariga förvaltningar på artikel 14 och 22. Därtill har revidering gjorts i 
och med förtydligande av vissa artiklar samt i fråga om rubriken Pågående arbeten. 
Där består revideringen av att det i det nya förslaget står Exempel på pågående arbeten 
då mer ingående redovisningar av åtgärderna beskrivs vid den årliga uppföljningen i 
samband med delårs- och årsredovisning.

Emma Fälth
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen
Akt
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Datum Vår beteckning

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-05 VON/2017:59 - 009 
Lednings- och verksamhetsstöd Hnr 2017:1043

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-578 14 

www.katrineholm.se E-post: Mona.Kjellstrom@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Mona Kjellström 

Kommunledningsförvaltningen 

Yttrande över remissen Förslag till handlingsplan CEMR 
(Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå) 
Vård- och omsorgsnämnden har fått rubricerad remiss för yttrande.

Förslaget om vilka artiklar som är specifika för vård- och omsorgsförvaltningen har 
redan godkänts av vård- och omsorgsnämnden den 31 augusti 2017, § 75, i nämndens 
underlag för övergripande plan med budget 2018-2020 (von-handling nr 10/2017).

Vård- och omsorgsförvaltningen har noterat att en av artiklarna som förvaltningens 
föreslagit dock inte är med i handlingsplanen (Artikel 17 Vård av anhöriga). 
Även socialnämnden är berörd av denna artikel. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att handlingsplanen kompletteras med artikel 
17 Vård av anhöriga. 

Detta utifrån att det i Socialtjänstlagens 5 kap. 10 § stadgas följande:

Personer som vårdar eller stödjer närstående
10 § Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. Lag (2009:549).

 

Päivi Kabran Susanna Kullman
Förvaltningschef Verksamhetschef myndighets- och 

specialistavdelning



DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Viadidaktnämnden 2017-10-25 

Utdragsbestyrkande

VIAN/2017:36- 600 § 6

Yttrande över remiss Handlingsplan för jämställdhet 
Beslut
Viadidaktnämndens ordförande beslutar på Viadidaktnämndens vägnar att ställa sig 
bakom förvaltningens yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska deklarationen 
för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, den så kallade 
CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). I och med 
detta ska kommunen inom två år ta fram en handlingsplan för jämställdhet. 
I planeringsdirektivet för 2018 uppdrog kommunstyrelsen åt samtliga nämnder att i 
sina budgetunderlag prioritera vilka av deklarationens artiklar som borde ingå i en 
sådan plan. I Viadidaktnämndens underlag lyftes särskilt artiklarna Utbildning och 
livslångt lärande, Social integration samt Ekonomisk utveckling (2017-08-21 § 30).
Ett förslag till handlingsplan har nu remitterats av kommunledningsförvaltningen. 
Viadidakt noterar att de artiklar som prioriterades i Viadidaktnämndens 
budgetunderlag återfinns i förslaget. I remissen efterfrågas exempel på pågående 
åtgärder som kan kopplas till de artiklar som ingår i planen. Viadidakt lämnar därför 
nedanstående exempel och tillstyrker i övrigt förslaget till plan. 

 Utbildning och livslångt lärande: Aktivt arbete mot diskriminering och 
kränkande behandling inom vuxenutbildningen.

 Social integration: Insatser för kvinnor och män som står utanför arbetsmarknad 
och utbildning i syfte att de ska nå egen försörjning, exempelvis i form av 
åtgärder som syftar till breddad rekrytering till Viadidakts utbildningar.

 Ekonomisk utveckling: Samverkan med näringsliv och utbildningsanordnare för 
att erbjuda utbildning som främjar ekonomisk utveckling och etablering på 
arbetsmarknaden, exempelvis genom att utveckla förutsättningarna att läsa på 
yrkeshögskola.

Gunilla Magnusson (S)
Ordförande

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4)
Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-23 BIN/2017:98 - 009 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 

www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

   Maria Evald, processledare jämställdhet KS/2017:53 - 009

Kommunledningsförvaltningen

Remissvar förslag till handlingsplan CEMR 
Prioriterade artiklar 2018 - 2019
I planeringsdirektivet för 2017 gavs nämnderna i uppdrag att prioritera artiklar i 
CEMR deklarationen. Utifrån den processen har följande artiklar prioriterats för 
handlingsplanen 2018 – 2019:  

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller 
jämställdhetsintegreringen av styrningen

Åtgärder: Fortsatta satsningar på utbildning i jämställdhet, genus och HBTQ. Stående 
punkt på APT möten.

Ansvarig: Alla nämnder

Pågående arbete1: Grundutbildningar i genus och jämställdhet har kommunen ett 
färdigt koncept för, trappan/triangelutbildningar. 30 minuter jämställdhet, för APT- 
möten.  
BIN: Det finns en Strategi för jämställdhetsintegrering som ligger offentligt i vilken 
det konkreta arbetet kopplas till kommunens genusmedvetna styrsystem. Vi har 
genomfört i certifiering i hbtq för elevhälsan och #jagmed, vilket medför krav på 
handlingsplaner och uppföljningar och ett fokus på ett normkreativt tänk. Diplomering 
i hbtq har skett för andra grupper, t.ex. skolledarna, förvaltningschef och 
jämställdhetsombud, vilket innebär en fördjupad kunskap om normer och 
diskrimineringsgrunder som är kopplade till hbtq. En halvdags föreläsning om hbtq för 
alla anställda, vilket innebär grundläggande förståelse för normer och jämställdhet. 
Årligt återkommande utbildningar genom ViaCompetence i värdegrundsfrågor; just nu 
om normer, jämställdhet och likabehandling. Handledning i arbetslag, trygghetsteam 
och även direkt till skolledare efter behov. Arbete med de nya bestämmelserna i 
diskrimineringslagen – direkt till förvaltningens likabehandlingsarbete och också i 
samverkan med andra förvaltningar. Bildningsförvaltningen har kontinuerlig 
uppdatering av nytt material i Ping Pong och på Communis, som kan fungera som 
kompetensutveckling eller som praktiska metoder i barn-/elevgrupper. Samverkan 
mellan Kunskapsbanken (Sörmlands sparbank) och enskilda skolor kring mobbning, 
hbtq och könsnormer.

1 Förslag på redan pågående arbete som kan kopieras, breddinföras, utvecklas osv.
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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-23 BIN/2017:98 - 009 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 

www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se 

Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande 
Mål: Höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning

Åtgärder: Undertecknaren förbinder sig att inom alla sina ansvarsområden garantera 
eller främja lika tillgång till utbildning, yrkesutbildning och vidareutbildning för 
kvinnor och män, flickor och pojkar.  Avskaffa stereotypa uppfattningar om kvinno- 
och mansroller i alla former av utbildning. Stark koppling till jämställdhetspolitikens 
mål om ekonomisk jämställdhet och jämställd utbildning. 

Ansvarig: BIN, VIAN, VON 

Pågående arbete: Nolltolerans mot skojbråk (t.ex. på Järvenskolan Tallås och Västra 
skolan) som ett led i att utmana stereotypa maskulinitetsnormer. Studie- och 
yrkesvägledarna utmanar könsstereotypa förväntningar och normer och arbetar nu även 
mot yngre åldrar. Man har ett förskole- och F – 19-perspektiv (se Handlingsplan för 
studie- och yrkesvägledning inom bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun). 
Kulturskolans verksamhet inbjuder i många av sina musikal- och dansverksamheter 
och scenframträdanden till att utmana rådande könsnormer. Vård- och 
omsorgsprogrammet är sverigeledande på att rekrytera samt behålla pojkar till ett 
kvinnopräglat yrkesområde och är nominerat till Sveriges jämställdhetspris 2018 
http://forumjamstalldhet.se/de-har-nominerats-till-svenska-jamstalldhetspriset-2018/      
Många förskolor och fritidshem arbetar i det tysta med att utmana könsnormer och att 
bredda synen på vad som är kvinnligt/manligt. 

Artikel 14 – Hälsa
Mål: God Folkhälsa 

Åtgärder: Att verka för och att göra allt som rimligen kan göras, inom ramen för sina 
ansvarsområden så att kvinnor och män, flickor och pojkar har högsta möjliga 
hälsonivå. Varför ett genusperspektiv ska tillämpas vid planeringen, finansieringen och 
tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster

Ansvarig: BIN, VON

Pågående arbete: Lyckliga gatorna: Samarbete med Sörmlandsidrotten fortsätter för 
att fånga upp elever på mellanstadiet och samtidigt bredda den ”mänskliga planen” och 
sudda ut gränserna för vad som är kvinnligt/manligt kodat inom idrotten. En analys av 
resultaten i Liv & Hälsa. ung kommer att ligga hos Elevhälsan, som har en god 
kunskap om normer, jämställdhet och hbtq, och därför kan vara en effektiv motor i 
arbetet med en jämställd hälsa. 

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid
Mål: Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av, Stark samverkan 
med föreningslivet, God folkhälsa

http://forumjamstalldhet.se/de-har-nominerats-till-svenska-jamstalldhetspriset-2018/
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Åtgärder: Se till att idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar och verksamheter 
tillhandahålls och är tillgängliga på lika villkor för kvinnor och män, pojkar och 
flickor, vilket bland annat innebär att uppmuntra kvinnor och män, flickor och pojkar 
att delta på lika villkor i idrott och kulturaktiviteter, även sådana som traditionellt 
betraktas som övervägande kvinnliga eller manliga, att uppmuntra konstnärer och 
kultur- och idrottsföreningar att främja kultur- och idrottsaktiviteter som utmanar 
könsstereotyper samt att uppmuntra biblioteken att utmana stereotypa 
könsrollsmönster i sitt utbud av böcker och annat material samt i sin reklamverksamhet

Pågående arbete: Kulturskolan erbjuder alla klasser från förskoleklass till årskurs 9 
”Skapande skola” i vilket alla barn – oavsett kön och bakgrund – erbjuds att utmana 
sina föreställningar om kvinnligt och manligt. Dessutom samverkar Kulturskolan med 
civilsamhället, t.ex. DUD och Kammarkören omkring stora musik-
/musikalföreställningar där det också ges stora möjligheter att prova sig fram bland 
könsstereotyperna. ”Lyckliga gatorna” ger ungdomar av alla kön och bakgrund 
möjlighet att samverka med etablerade yrkespersoner. #jagmed arbetar med coachande 
metoder som 7tjugo i grupper med elever (15 – 20 år) som riskerar att hoppa av 
studierna av olika anledningar.  #jagmed kommer att implementeras i form av ”Alla 
ska med” som är en förvaltningsövergripande samverkan mellan BIN, Socialnämnden 
och Viadidakt på Friggagatan 5.

 
Artikel 21 – Säkerhet och trygghet
Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i

Åtgärder: Analysera statistiken ur ett könsperspektiv som handlar om omfattning och 
mönster som påverkar kvinnors och mäns säkerhet eller trygghet och, när det är 
lämpligt, mäta nivån på och karaktären av rädslan för brott eller andra orsaker till 
otrygghet. Med analysunderlaget som utgångspunkt utarbeta relevanta åtgärder för att 
öka kvinnors och mäns, flickors och pojkars säkerhet och trygghet. 

Ansvarig: BIN, STN, KS

Pågående arbete: Trygghetsvandringar på förskolan och trygghetsenkäter i 
grundskolan och gymnasiet – ofta i samverkan med elevrådet. Arbete för en skola fri 
från våld genom ett främjande arbete mot våld enligt diskriminerings- och skollagen. 
Undervisning om och praktiskt arbete med maskulinitetsnormer – t.ex. genom 
Machofabriken på Järvenskolan Tallås. Påbörjat samarbete på förvaltningsnivå med 
kvinno- och mansjouren Frida kring mäns våld och hedersrelaterat våld. Samverkan 
med kvinno- och tjejjouren Miranda kring föreläsning/utbildning om våldsutsatta barn.
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Artikel 22 – Könsrelaterat våld
Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i

Åtgärder: Utifrån medvetenheten om att könsrelaterat våld uppstår på grund av 
ojämlika maktförhållanden, program och insatser mot könsrelaterat våld stärkas och 
utvecklas, detta inbegriper även all form av samverkansarbete. Förstärkning och 
utvidgning av förebyggande arbete är en hörnsten. Breddinförande av Järvenskolan 
Tallås systematiska jämställdhetsarbete, med fokus på normkritik och machokultur.  

Ansvarig: BIN, SOCN

Pågående arbete: Machofabriken. Nolltolerans mot våld. Ett aktivt, medvetet arbete 
med att synliggöra maktobalanser mellan olika diskrimineringsgrunder och grupper 
genom likabehandlingsarbete från förskolan till gymnasiet.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling
Mål: Tillgänglig, tydlig och öppen organisation 

Åtgärder: Med anknytning till ekonomisk utveckling i samtliga verksamheter till fullo 
beakta kvinnor och mäns behov, intressen och talanger samt möjligheterna att främja 
jämställdhet. Undertecknaren förbinder sig att i detta syfte vidta lämpliga åtgärder som 
kan innefatta att: 
  Stödja kvinnliga företagare till traditionellt manliga branscher och tvärtom
  Rekrytera underrepresenterat kön till traditionellt könskodade yrkesgrupper.  

Ansvarig: Alla nämnder

Pågående arbete: Studie- och yrkesvalsledarna arbetar väldigt medvetet med att 
problematisera och utmana föreställningar om kvinnligt och manligt. Vård- och 
omsorgsprogrammet använder sig av positiva ”elevambassadörer” av båda könen när 
det är gymnasiemässor samt av män inom olika branscher med koppling mot vård- och 
omsorgsprogrammet för att synliggöra män som trivs i omvårdnadsyrken. Det går så 
bra att det är kvantitativt jämställt mellan könen år 2017-2018. Gymnasieskolor 
erbjuder eleverna att starta egna företag i ”Ung företagsamhet” – och där uppmuntras 
brytande av stereotypa könsmönster.

Ärendets handlingar
 Förslag handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

 
Namn: Maria Evald
Titel: processledare jämställdhet

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen
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KULTURFÖRVALTNINGEN 2017-10-31 KTN 2017:86

KULTURFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-576 31 

www.katrineholm.se E-post: Per-Olof.Millberg@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per-Olof Millberg 

Kommunstyrelsen

Remiss, Handlingsplan för jämställdhet CEMR

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Förslag till handlingsplan CEMR 
(den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå). Utifrån nämndernas prioriteringar har kommunledningsförvaltningen 
upprättat förslaget till handlingsplan 2018 – 2019.

Förvaltningens bedömning
Kulturförvaltningen har inget att erinra mot förslaget till de artiklar som prioriterats för 
2018 – 2019. 

Vad gäller vissa av artiklarna kan det finnas anledning till att överväga om det är 
möjligt att bredda ansvaret. Ett exempel kan vara artikel 14 som berör Hälsa och god 
folkhälsa. Där två nämnder utpekade som ansvariga men den artikeln bör beröra de 
flesta förvaltningar. Ytterligare ett exempel är artikel 22 Könsrelaterat våld där 
Kulturnämndens ungdomsverksamhet kan lämna viktiga bidrag.
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Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-10-30 SOCN/2017:13 - 759 
Soc stab 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-56862 

www.katrineholm.se E-post: Irene.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Bilaga 1
Irene Johansson 

Yttrande över remissen Förslag till handlingsplan CEMR 
(Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå)
I planeringsdirektiv 2018 gavs nämnderna i uppdrag att prioritera artiklar i Den 
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå (CEMR). Socialnämnden beslutade den 29 augusti 2017 att prioritera 
artiklarna 15, 18 och 22 i CEMR-deklarationen, som specifikt är kopplade till 
socialnämndens arbete.
Socialnämnden ger nedanstående exempel kring de prioriterade artiklarna som 
yttrande över Förslag till handlinsplan CEMR:
Artikel 15 - Social omsorg och sociala tjänster.
Pågående arbete: Enligt socialtjänstlagen 3 kap. 1§ hör det till socialnämndens 
uppgifter att bland annat ”- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och 
vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det”. 
Artikel 15 i CEMR-deklarationen berör en stor och omfattande del av 
socialnämndens arbete.
Artikel 18 – Social integration
Pågående arbete: ”Sysselsättningsprojektet” i samverkan med Viadidakt, 
samverkansmodellen Vinka IN och Tuna-projektet där Länsstyrgruppen är 
projektägare.
Artikel 22 – Könsrelaterat våld
Pågående arbete: Socialnämnden ger stöd och hjälp till personer utsatta för 
relationsvåld och till barn som har bevittnat våld. Utbildning pågår för medarbetare 
som planerar att 2018 även börjar arbeta med förövarna. Den 1 januari 2018 byter 
öppenvårdsverksamheten Frida namn till ”Relationsvåldsteamet”, ett namn där utsatta 
för relationsvåld, barn som har bevittnat våld, samt förövare inbegrips.

Iréne Johansson
Verksamhetsutvecklare



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-11-02 /Ärendebeteckning/  
- 
/Ärendeklasskod/ 

Tillväxt och utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jennie Lind 

Mottagare: Kommunledningsförvaltningen 

Tjänsteutlåtande förslag på handlingsplan CEMR 
(Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor 
och män på lokal och regional nivå)  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått förslaget på handlingsplan för CEMR för 
yttrande. Förvaltningen ställer sig bakom det framtagna förslaget för 2018-2019. 

Förvaltningen bedömer att artikel 24 Hållbar utveckling som prioriterats av bygg- och 
miljönämnden borde finnas med i handlingsplanen, för att tillse att hållbarhet även 
fortsättningsvis är ett prioriterat perspektiv i plan- och strategiframtagande. 

Förutom de i handlingsplanen prioriterade artiklarna ingår följande CEMR artiklar i 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde:  

Artikel 19 Bostäder 
Artikel 25 Stadsplanering och lokal planering 
Artikel 26 Rörlighet och transport 
Artikel 28 Miljö 

Dessa artiklar bör beaktas när nästkommande handlingsplan tas fram 2019. 
 

Stefan Jansson 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Jennie Lind 

Utredare
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-08 KS/2017:428 - 212 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten 
Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för 
del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1, 
Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation 
av bostäder i flerbostadshus, men tillåter även centrumverksamhet i markplan och på 
andra våningen om det skulle bli aktuellt att i framtiden inrymma lokaler för detta 
ändamål.

Planförslaget var ute på samråd under perioden 6 oktober till 27 oktober 2016 och för 
granskning under perioden 31 augusti – 21 september 2017. Planförfarandet handläggs 
enligt reglerna för standardförfarande. 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 1 november 2017 §116. Nämnden 
beslutade då att godkänna detaljplanen och överlämna förslaget till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag från bygg- och miljönämnden 2017-11-01 § 116
 Antagandehandling daterad 2017-10-16
 

Emma Fälth
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt







 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 Datum Vår beteckning 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-10-18   PLAN.2015.15  
 
Vår handläggare 

Therese Lindgren  Bygg- och miljönämnden 
Planarkitekt,    Katrineholms kommun 
 

 

Detaljplan för Pionenparkeringen, del av fastigheten 
Sandbäcken 3:1 
 

Förslag till beslut  
 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna upprättat 
granskningsutlåtande, daterad 17 oktober 2017 
 
2. Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna detaljplanen för del av 
kvarteret Pionen 

Motivering  
Fler människor som vill bosätta sig i Katrineholms kommun bidrar till att 
behovet av nya bostäder ökar. Denna detaljplan skapar förutsättningar för att 
bygga ett nytt flerbostadshus med upp till 6 våningar, detta i ett centralt och 
stationsnära läge. 

Sammanfattning av ärendet  
Arbetet med detaljplanen inleddes 2015. Detaljplanen var ute på på samråd 
under tidsperioden 6 oktober-27 oktober 2016. Efter samrådet gjordes följande 
ändringar av vikt: prickmark lades till i väst för att möjliggöra mellanrum mot 
äldre industribyggnad och den högsta tillåtna nockhöjden om 25 meter 
begränsades till del av byggbar yta. Planförslaget var ute på granskning mellan 
31 augusti – 21 september 2017. Efter granskningen sänktes högsta tillåtna 
nockhöjd på byggnader till 21 m längs med Fabriksgatan och en 
planbestämmelse lades till om takåsens riktning på byggnad vid Köpmangatan. 
Ändringarna gjordes av hänsyn till områdets kulturmiljövärden. En ny 
planbestämmelse har lagts till som anger hur stor andel av gården som ska 
planteras (40%), för att möjliggöra för god dagvattenhantering.  

Ärendebeskrivning och beredning  
Efter granskningstiden har, av hänsyn till områdets kulturmiljövärden, den 
högsta tillåtna nockhöjd för byggnader sänkts till 21 m längs med Fabriksgatan 
och bestämmelser lagts till för takåsens riktning på byggnad vid Köpmangatan. 
I den reviderade plankartan anges hur stor andel av gården som ska vara 
planterad, så att gården kan bidra effektivt till kvarterets dagvattenhantering. 
 
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340 

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00  

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se  

 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 Datum Vår beteckning 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-10-18   PLAN.2015.15  
 

Ärendets handlingar 
Skuggstudie 
Planbeskrivning Antagande 
Plankarta Antagande 
Granskningsutlåtande   

Sändlista: 
BMN  
________________ 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340 

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00  

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se  
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Dnr: PLAN.2015.15 
PBL 2010:900 

 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
tillhörande  

 

Detaljplan för del av kvarteret Pionen 
del av fastigheten Sandbäcken 3:1  
Katrineholms kommun  
 
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2017-10-17 

 

 

GRANSKNINGENS UPPLÄGG 

Planförslaget har varit utställd för granskning under tidsperioden 31 augusti – 21 september, 2017. 
Handlingarna har funnits tillgängliga på Kulturhuset Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida. 

 
Granskningen har varit annonserad i Katrineholms-Kuriren den 31 augusti. 
 

INKOMNA YTTRANDEN 
Under granskningstiden inkom totalt 5 yttranden, varav 2 utan erinran. Inkomna yttranden har 
sammanfattats och kommenteras av kommunen nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
1. Trafikverket har inget att erinra mot att planförslaget antas. 

 
2. Sörmland Vatten och Avfall AB har inget att erinra mot att planförslaget antas. 

 
3. Lantmäteriet noterar att det står i planen att fastighetsbildning ska ske genom att områden dels 

regleras till fastighet i privat ägo och dels fastighet i kommunal ägo. Lantmäteriet vill uppmärksamma 
att fastighetsbildning kan ske på olika sätt, bland annat kan nya fastigheter tillskapas genom 
avstyckning. I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra mot förslaget. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Lantmäteriets kommentar om fastighetsbildning 
noteras.  

 
4. Sörmlands museum yttrade sig i samrådsskedet 2016-10-27. Kritik framfördes då i första hand 

rörande den tillåtna byggnadshöjden vilken bedömdes vara alltför hög och således riskera att 
påverka stadsbilden negativt. 

 
Synpunkter på konsekvensanalysen 
• Som ett underlag till detaljplanen har White arkitekter tagit fram en kulturhistorisk konsekvensanalys 
2016-05-17 (rev. 2017-06-29). Denna utgår från nybyggnadsritningar och illustrationer framtagna av 
samma arkitektkontor. Ett par illustrationer är inkluderade i detaljplanens planbeskrivning. Det 
framgår dock inte av planbeskrivningen att ett komplett nybyggnadsförslag är framtaget inför 
planarbetet. Att samma företag som gjort nybyggnadsförslaget även utfört den kulturhistoriska 
konsekvensanalysen gör att man kan ifrågasätta objektiviteten i analysen. Slutsatserna i denna är 
enbart positiva till föreslagen bebyggelse, och pekar inte ut några negativa konsekvenser alls av 
förslaget. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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• Inför granskningsskedet har konsekvensanalysen reviderats, utifrån ändringarna gjorda i 
planförslaget. Ytterligare positiva konsekvenser har lagts till i slutsatserna av analysen. Dock inga 
negativa, trots att kritik av bedömningen framförts från både länsstyrelsen och museet under 
samrådet. Konsekvensanalysen tar ännu inte ställning till förslagets påverkan på de miljöer som 
ligger till grund för riksintresset, vilket påpekades av länsstyrelsen. Således är det fortfarande svårt 
att skapa sig en uppfattning om förslagets påverkan på stadsbilden eller på riksintresset för 
kulturmiljö. 

 
Synpunkter på planförslaget 
• Plankartan har i granskningshandlingen ändrats till att begränsa nockhöjden i tomtens nordöstra 
hörn till 21 meter, i övrigt är den oförändrad. Den tillåtna nockhöjden har således anpassats till att 
stämma överens med illustrationerna i planbeskrivningen, vilka visade en lägre byggnad i det aktuella 
hörnet. Illustrationerna i planbeskrivningen och således förslaget för utformning av de nya 
byggnaderna har dock inte förändrats eller begränsats till sin höjd. Museet anser därmed att 
byggnadshöjden fortfarande är för hög. Byggnadshöjden bör begränsas för att bättre anpassas till 
omgivande bebyggelse, ta större hänsyn till stadsbilden och undvika påtaglig skada på riksintresset 
för kulturmiljö. Att, som kommunen skriver i samrådsredogörelsen, befintlig närliggande bebyggelse 
idag varierar i höjd (mellan 1-5 vån) anser museet inte vara ett tillräckligt argument att påtagligt höja 
byggnadshöjderna till åtta våningar. 
• Museet anmärkte i det förra yttrandet på att den planerade bebyggelsen enligt illustrationerna i 
planbeskrivningen hade takåsarna vända i riktning mot tomtens mitt, vilket bryter mot 
omkringliggande bebyggelse. I konsekvensanalysen utförd av White arkitekter 2016-05-17 (rev. 
2017-06-29) bedöms detta inte ha negativ inverkan på kulturvärdena då bebyggelse historiskt sett 
haft både gavel och långsida mot gata. Museet anser att denna utgångspunkt inte är relevant då den 
omkringliggande bebyggelsen idag uteslutande har långsidan vänd mot gatan. Att de tillkommande 
volymerna är så höga att fasaderna behöver ”brytas upp” genom gavelpartier för att inte verka för 
dominerande kan ses som ytterligare ett argument för att den planerade bebyggelsen är för hög. 
• På plankartan i granskningshandlingarna har prickmark lagts till vid den västra tomtgränsen för att 
medge ett ”släpp” till industribebyggelsen väster om planområdet. Detta för att det sågtandade taket 
på fabriksbyggnaden fortfarande ska vara synligt från Fabriksgatan. Ändringen är positiv för den 
kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelsen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Sedan granskningen av planen har den högsta tillåtna 
nockhöjden längs med Fabriksgatan och i kvarteret sänkts till 21 m (med fortsatt högsta tillåtna höjd 
om 17,5 m vid Köpmangatan). Den högsta tillåtna nockhöjden har anpassats mot nockhöjderna i 
intilliggande kvarter. Byggnaden på Pionen 4 är t ex ungefär 17,5 meter hög och Kurirenhuset är c a 
19,5 meter. Den tillåtna nockhöjden motsvarar den tillåtna totala byggnadshöjden på den plan som 
tas fram för ny byggnad vid Stortorget.  
 
Det har lagts till en bestämmelse om att takåsarna på byggnad längs med Köpmangatan ska vara 
parallella med gatan. Bestämmelsen inrättar takåsarna på ny byggnad till befintlig takåsriktning längs 
med Köpmangatan. För att ge möjlighet till variation i taklandskapet och stadsbilden läggs det inte till 
någon planbestämmelse om takåsarnas riktning längs med Fabriksgatan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte funnit något skäl till att ifrågasätta den kulturhistoriska 
konsekvensanalysens opartiskhet men väljer att inte fördjupa den utan gå på Sörmlands museums 
och Länsstyrelsens bedömning om en lägre byggnadshöjd.  
 

 
5. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2016-10-28, framfört synpunkter om planförslagets 

påverkan på riksintresse kulturmiljö, förutsättningarna att klara bullerriktvärden, farligt gods och 
hantering av dagvatten. 
 
Granskningsförslaget har inte fullt ut beaktat Länsstyrelsens samrådssynpunkter avseende 
anpassning av ny bebyggelse till riksintresse kulturmiljö och hantering av dagvatten. Med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden bedömer Länsstyrelsen att 
anpassning till riksintresse kulturmiljö måste lösas på ett tillfredsställande sätt, i enlighet med vad 
som anges nedan, för att Länsstyrelsen inte ska pröva kommunens beslut att anta planen. 
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Riksintressen – 3 kap. miljöbalken 
Planområdet ligger i centrala delen av riksintresset Katrineholm (D28). Riksintressets motivering är 
”stadsmiljö som tydligt speglar järnvägsbyggandet som samhällsbildande faktor och där 
utvecklingsstadierna från ren landsbygd till modern stad är läsbara.” Riksintressets uttryck: 
”Stadsplan och bebyggelse vid järnvägsstationen, järnvägsparken och Stora Torget.” 

 
Länsstyrelsen har efterfrågat en utvecklad kulturhistorisk konsekvensanalys med tydligare 
illustrationer. Viss utökad analys har gjorts i den reviderade kulturhistoriska konsekvensanalysen 
men nya illustrationer består endast av otydliga foton av arkitekturmodellen - 
vilket är bristfälligt. 
 
Jämfört med samrådsförslaget har nockhöjden i den nordöstra delen av fastigheten justerats från 25 
till 21 meter. I övriga delar är föreslagen nockhöjd oförändrad. Ett släpp har tillkommit, i form av 
prickmark, mot den sågtandade industribyggnaden inom Pionen 1. Granskningsförslaget tillåter en 
högsta nockhöjd om 25 meter (8-9 våningar enligt skisser) i huvuddelen av planområdet. Detta är en 
avsevärd ökning av byggnadshöjd i området, både i relation till närliggande bostadshus som varierar 
mellan 2-4 våningar, intilliggande industribebyggelse i 1-2 våningar samt det låga godsmagasinet. 
Länsstyrelsen bedömer att det är positivt för stadsplanestrukturen att platsen åter bebyggs, vilket 
förstärker rutnätsstrukturen och kopplingen till riksintresset. Det är också bra att ett mellanrum 
tillkommit i väster mot den industrihistoriskt värdefulla fabriksbyggnaden vilket medför att de äldre 
byggnaderna blir mer synliga. Länsstyrelsen vidhåller dock att föreslagen ny bebyggelse innebär ett 
markant avsteg från omgivande bebyggelse vad gäller höjd och skala, trots den justering som gjorts i 
nordöst. För att anpassa den nya bebyggelsen till riksintresset behöver högsta tillåtna nockhöjd 
sänkas. Takåsarnas riktning bör följa samma mönster som omkringliggande bebyggelse i centrum 
och vändas längs med gatan och kvartersgränsen. Om detaljplanen genomförs i enlighet med 
granskningsförslaget bedömer Länsstyrelsen att den nya byggelsens höjd och skala kommer att ha 
en sådan negativ påverkan på läsbarheten och upplevelsen av den riksintressanta miljön att det 
medför påtaglig skada på riksintresset. Nytillskottet kommer att dominera denna del av staden på ett 
sådant sätt att centrala karaktärsdrag och samband i riksintresset, som stadsbilden och övergången 
mellan industri- och bostads- och affärshus, kommer att försvagas på ett sätt som påtagligt försvårar 
läsbarheten av det riksintressanta kulturhistoriska sammanhanget. Den nya bebyggelsen kommer att 
dominera över centrala fysiska uttryck för riksintresset, som det stora godsmagasinet, bebyggelsen 
vid Köpmangatan och Stora torget. 

 
Hälsa eller säkerhet - Buller 
Sedan samrådet har nya bulleriktvärden införts och en ny fördjupad bullerutredning har gjorts som 
visar att de nya bullerriktvärdena kan klaras. Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunker 
avseende buller. 
 
Länsstyrelsens synpunkter – råd enl. 2 kap. PBL 
 
Miljökvalitetsnormer – Dagvatten 
Planförslaget visar inte hur dagvattenhanteringen inom planområdet ska lösas. Det framgår att 
fördröjning av dagvatten möjliggörs på den gård med planteringsbart bjälklag som skapas inom 
området men det framgår inte hur planteringen ska utformas för att ha en fördröjande funktion. För att 
kunna bedöma om dagvattenhanteringen kan lösas vid ett genomförande av planen behöver 
dagvattenhanteringen förtydligas i planförslaget. Den omfattning och typ av plantering som krävs för 
att möjliggöra nödvändig fördröjning ska säkerställas med planbestämmelse. 
 
Övrigt 
 
Redaktionella synpunkter 
Syftet med planen är bl.a att inrymma parkering för boende och besökare till centrum under 
bostadbyggnaderna. Parkeringarna kommer att ha olika fastighetsägare och ett genomförande av 
detaljplanen förutsätter en tredimensionell fastighetsbildning. I granskningsförslaget finns en 
planbestämmelse om användning av kvartersmark betecknad BCP - Bostäder, centrum och 
parkering. Det finns även en specifik användningsbestämmelse för B - Bostäder, C - Centrum och P - 
Parkering ska ordnas i källar- och markplan. Det är oklart vilken användning som avses att tillåtas. 
Om användningsbestämmelserna tillåter två eller flera användningar och inget anges om 
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fördelningen dem emellan är fördelningen fri och så som planen nu är utformad skulle det t.ex. vara 
tillåtet att bara bygga ett parkeringshus med en nockhöjd på 25 meter. Planförslaget bör därför 
förtydligas så att det framgår vilken markanvändning som är tillåten och i vilket plan. Råd om hur man 
betecknar olika användningar i skilda plan finns i Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för 
detaljplan (BFS 2014:5) och på PBL kunskapsbanken. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  
Sedan granskningen av planen har den högsta tillåtna nockhöjden längs med Fabriksgatan och i 
kvarteret sänkts till 21 m (med fortsatt högsta tillåtna höjd om 17,5 m vid Köpmangatan). Den högsta 
tillåtna nockhöjden har anpassats mot nockhöjderna i intilliggande kvarter. Byggnaden på Pionen 4 är 
t ex c a 17,5 meter hög och Kurirenhuset är c a 19,5 meter hög. Den tillåtna nockhöjden motsvarar 
den tillåtna totala byggnadshöjden på den plan som tas fram för ny byggnad vid Stortorget.  
 
Det har lagts till en bestämmelse om att om att takåsarna på byggnad längs med Köpmangatan ska 
vara parallella med gatan. Bestämmelsen inrättar takåsarna på ny byggnad till befintlig takåsriktning 
längs med Köpmangatan. För att ge möjlighet till variation i taklandskapet och stadsbilden läggs det 
inte till någon planbestämmelse om takåsarnas riktning längs med Fabriksgatan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen väljer att inte fördjupa den kulturhistoriska konsekvensanalysen utan 
gå på Sörmlands museums och Länsstyrelsens bedömning om en lägre byggnadshöjd. En 
planbestämmelse har lagts till om andel planterad yta på gården i kvarteret, för att möjliggöra goda 
förutsättningar för dagvattenhanteringen. Planbestämmelsen om användning av kvartersmark har 
preciserats avseende vilken markanvändning som är tillåten i vilket plan.  
 

 
ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET 
Följande ändringar har gjorts i planförslaget inför antagande: 
 
Planbeskrivning 

 Det har förtydligats vilken användning som tillåts på olika våningsplan i byggnaderna.  

 Beskrivningen av tillåten nockhöjd har reviderats.  

 Det har lagts till i texten att takåsarna för byggnad vid Köpmangatan ska vara parallella med 
gatan. 

 Styckena om mark och vegetation samt om dagvatten har förtydligats angående hur gårdsytan 
ska bidra till dagvattenhanteringen i kvarteret.  

 Slutsats från genomförd skuggstudie har lagts till.  

 Det har lagts till en kommentar om att förslaget reviderats något sedan kulturmiljöanalys utfördes 
men att justeringarna är så pass små att slutsatserna av analysen fortsatt är relevanta för 
förslaget.  
 

Plankarta 

 Högsta tillåtna nockhöjd har sänkts till 21 m där det tidigare tillåtits högre nockhöjd.  

 Ny bestämmelse om att takåsarna vara parallella med gatan har lagts till för byggnad längs med 
Köpmangatan, planbestämmelse om sadeltak har justerats (tidigare formulerad som att platt tak ej 
får förekomma).  

 Ny planbestämmelse har lagts till som anger minsta andel planterad yta på gården. 

 Planbestämmelsen om användningen av kvartersmark har förtydligats angående vilken 
markanvändning som är tillåten i vilket våningsplan. 
 

 



Antagandehandling 
5(5) 

Medverkande tjänstepersoner 
Sara Eresund, planarkitekt 
Ellen Liljencrantz, planarkitekt 
Jonatan Faijersson, planarkitekt 
Therese Lindgren, planarkitekt 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 17 oktober 2017 
 
 
 
 
Therese Lindgren   Erik Bjelmrot 
Planarkitekt    Avdelningschef 
 



 
 
Dnr: PLAN.2015.15 
Plan- och bygglag (2010:900) 

 
 

 
 
PLANBESKRIVNING 
 
 

 
 

 

 
tillhörande  
 

Detaljplan för del av kvarteret Pionen 
del av fastigheten Sandbäcken 3:1  
Katrineholms kommun  
 

 
 
ANTAGANDEHANDLING 
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2017-10-16 

  



Granskningshandling 
2(15) 

 

HANDLINGAR 
Planhandlingar 
Plankarta i skala 1:500 med planbestämmelser  

Planbeskrivning (detta dokument) 

Behovsbedömning  

Fastighetsförteckning 

 
Underlag till detaljplanen 

Kulturhistorisk konsekvensanalys, White arkitekter, 2016-05-17, reviderad 2017-06-29 

Skuggstudie, White arkitekter, 2017-07-03, reviderad 2017-10-16

Trafikbullerutredning, Åkerlöf  Hallin Akustik, 2017-05-02 

Riskutredning, Tyréns, 2015-05-05 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 

PLANDATA 
Läge och areal 

Planområdet är beläget söder om Fabriksgatan och norr om Köpmangatan i Katrineholms 

centrala delar. Planområdet omfattar 2184 m
2
. 

 

               Karta som visar var planområdet är beläget                   
                       

Markägoförhållanden 

Fastigheten Sandbäcken 3:1 ägs av Katrineholms kommun.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Kommunala beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutade 19 augusti 2015 att ge Samhällbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att upprätta detaljplan för del av kvarteret Pionen, Katrineholms kommun, i syfte att 

möjliggöra byggnation av bostäder i flerbostadshus.  

 
Översiktsplan 

Planområdet omfattas av Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del staden, antagen 17 

november 2014. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

 

Att förtäta i de centrala delarna av Katrineholms stad stämmer väl överens med strategierna i 

Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden. Katrineholm ska vara den blandade och 

attraktiva staden där komplettering av bebyggelse sker i befintlig bebyggd miljö med hänsyn till 

stadens historia. I markanvändningskarta till Översiktsplan 2030 ligger planområdet inom område 

för ”Tät stadsbebyggelse där förtätning ska ske”. 

 
Detaljplan 

Gällande detaljplan fastställdes 1994 och genomförandetiden för planen har gått ut. Planen anger 

användningen allmän parkering.  
 
Riksintresse 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, D28 Katrineholm. Planförslagets 

påverkan på riksintresset, kulturmiljön och stadsbilden beskrivs närmare under avsnittet 

”Förutsättningar och förändringar” i denna planbeskrivning. 

 
Behovsbedömning av planens miljöpåverkan 

En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära någon 

betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. 

Således kommer ingen miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. 11 § MB att skapas. Denna 

bedömning grundas på att några negativa konsekvenser på miljön inte kunnat påträffas. 

Behovsbedömningen har varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar kommunens 

uppfattning.  

 

Länsstyrelsen framförde inför det fortsatta planarbetet att en kulturmiljöanalys behöver göras, att 

analysens slutsatser bör vägas in i planförslaget och att höga krav bör ställas på gestaltning och 

materialval med tanke på riksintresset för kulturmiljö. Länsstyrelsen framförde även att en 

riskanalys bör göras med tanke på närheten till järnvägen och delar kommunens bedömning att en 

bullerutredning bör genomföras.  

 

FÖRENLIGHET MED ÖVERSIKTSPLANEN OCH MILJÖBALKEN 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – 

del staden.  

 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 

hushållning med mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom 

planområdet. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Befintlig bebyggelse 

Området närmast kvarteret Pionen och kvarteret i sig karaktäriseras av blandningen av 

arkitekturstilar, material, kulörer och byggnadshöjder. Det gemensamma draget är att 

byggnaderna är placerade i fastighetsgräns vilket ger enhetliga fasadliv som betonar 

kvartersstrukturen. 

 

Väster om fastigheten (idag kvarteret Pionen 1) ligger ett tegelhus i tre-fyra våningar som 

uppfördes 1901. Det gamla tegelhuset är utbyggt mot norr med en fabriksbyggnad i en våning. 

Denna fabriksdel var enligt förslaget till stadsplan från 1920 redan uppförd. Idag inrymmer 

byggnaden bland annat Friskis och Svettis. 

 

Öster om fastigheten (idag kvarteret Pionen 4) ligger ett affärs- och bostadshus, som uppfördes 

under början av 1990-talet.  

 

 
Planområde med omgivande bebyggelse 
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Tegelhus på Pionen 1                 Affärs-och bostadshus på Pionen 4. 
 

      
Godsmagasinet                 Fabriksbyggnaden på Pionen 1 

 
Kulturmiljö 

Riksintresse 

Kvarteren ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården i Södermanlands län, 

Katrineholm D28. Motiveringen för riksintresset lyder: ”Stadsmiljö som tydligt speglar 

järnvägsbyggandet som samhällsbildande faktor och där utvecklingsstadierna från ren landsbygd 

till modern stad är läsbara”. Som uttryck för riksintresset nämns ”Stadsplan och bebyggelse vid 

järnvägsstationen, järnvägsparken och Stora Torget.” I kunskapsunderlaget nämns särskilt 

stadsplanen och bebyggelsen som utvecklats utifrån denna som tydligt avläsbara spår i stadens 

bildande och utveckling. 

 

Kulturmiljöanalys 

En kulturhistorisk konsekvensanalys har tagit fram av White arkitekter, daterad 2016-05-17 och 

reviderats 2017-06-29. Exploatörens framtagna ritningar och illustrationer till förelagen 

bebyggelse på platsen har legat till grund för analysen. Här nedan följer konsekvenserna och 

vilka punkter som ska beaktas enligt rapporten. Det bör noteras att förslaget har justerats något 

sedan revideringen av kulturmiljöanalysen, högsta tillåtna nockhöjd har t ex sänkts, men i övrigt 

är justeringarna så pass små att slutsatserna av analysen fortsatt är relevanta för förslaget.  
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Konsekvenser för riksintresset 

Den aktuella översiktsplanen anger att Katrineholm ska växa genom förtätning och att ett sätt att 

göra det är att bebygga parkeringsplatser. 

 

Föreslagen bebyggelse har en volym som kommer bli synlig främst från järnvägsområdet. Frågan 

uppstår då om den nya volymen kan betraktas som påtaglig skada för riksintresset vilket grundar 

sig i att Katrineholm på ett tydligt sätt speglar järnvägssamhällets framväxt.  

 

Även om volymerna blir tydligt avläsbara upplevs de inte som dominerande. Från väster upplevs 

den nya bebyggelsen som en pendang till de befintliga flerbostadshusen på järnvägens norra sida, 

som en enhetlig markör mellan landsbygd och modern stad. Att de nya volymerna har nock åt 

norr mot järnvägen bedöms inte ha negativ inverkan på kulturvärdena eller riksintresset. Detta då 

bebyggelse historiskt sett i kvarteret haft både gavel och långsida mot gata. Utförandet bidrar 

även till att bryta upp fasaden på de tillkommande volymerna så att den inte upplevs som 

dominerande. Gavelmotivet på den nya volymen mot Köpmangatan med sina lägre sidopartier 

möter de olika höjderna på kringliggande bebyggelse respektfullt. Den medför även variation till 

gaturummet vilket är ett karaktärsdrag för bebyggelsen längs Köpmangatan. 

 

Vidare blir den föreslagna bebyggelsen en tydlig markör mellan stadens äldre industrikvarter och 

bostads- samt handelskvarteren som omgärdar Stortorget. Den nya bebyggelsen bedöms inte 

heller inkräkta på utformningen av de äldre industrikvarteren, som även fortsättningsvis får 

behålla sin utbredning.  

 

Det ses som positivt för stadsplanestrukturen att platsen åter förses med byggnader. I nuläget 

upplevs platsen som tom, trots att den har ett innehåll. Genom att tillföra ny bebyggelse 

återskapas en obruten byggnadsfront mot järnvägen och det historiskt sett intima gaturummet 

utmed Köpmangatan kan återuppstå. Då fri passage lämnas mellan befintlig bebyggelse och 

tillkommande byggnadskropp är kvarterets olika tidslager även tydligt avläsbara. 

 

Sammantaget bedöms den föreslagna bebyggelsen inte innebär någon påtaglig skada på 

riksintresset enligt MB 3 kap 6 §. De uttryck för riksintresset som angivits i såväl värdetexter som 

motiveringar påverkas inte negativt av den nya bebyggelsen. Vad gäller stadsplanestrukturen 

förstärks riksintresset snarare. 
 

Konsekvenser enligt PBL 

Ny bebyggelse måste ta hänsyn till kulturvärdena på platsen, stadsbilden samt bidra till en god 

helhetsverkan. Samtidigt får befintliga byggnader inte behandlas ovarsamt eller förvanskas. 

 

Föreslagen bebyggelse tar hänsyn till stadsbilden bl.a. genom att respektera siktlinjer och 

gångstråk. Kontakten mellan Köpmangatan och magasinsbyggnaden kvarstår genom ett 

gångstråk på fastighetens östra del. Vidare kommer den nya bebyggelsen inte innebära något 

dominerande inslag från Stortorget som delvis omgärdas av äldre bebyggelse. 

 

De nya husen byggs med ett släpp mot den äldre industribyggnaden på intilliggande fastighet i 

väster. Respektavståndet gör att inga ingrepp behöver göras i intilliggande industribyggnad samt 

att den karaktäristiska och arkitektoniskt utformade gaveln inte byggs för. Industribyggnadens 

volym kommer vara väl avläsbar och bedöms därmed inte påverkas negativt av byggnationen. 
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Inte heller gathuset i tegel på den intilliggande fastigheten bedöms påverkas negativt genom att 

ett ännu större respektavstånd lämnas för att byggnaden tydligt ska kunna utläsas. 

  

Sammantaget bedöms förslaget uppfylla kraven i PBL och kan inte ses som förvanskande för 

vare sig enskilda byggnader eller bebyggelseområdet. 
 

Punkter att beakta 

För att säkerställa att de nya byggnaderna anpassas till den befintliga staden bör särskild hänsyn 

tas till färgskalan. Mot järnvägen dominerar den röda magasinsbyggnaden i trä och utgör ett 

viktigt karaktärsdrag som speglar järnvägssamhällets struktur. För att även fortsättningsvis låta 

magasinsbyggnaden utgöra ett dominerande inslag bör röda färgskalor undvikas för den nu 

planerade bebyggelsen.  
 
Ny bebyggelse   

Inom planområdet skapas möjligheter att uppföra flerbostadshus för cirka 50 lägenheter. Planen 

tillåter även centrumverksamhet i markplan och på andra våningen om det skulle bli aktuellt att i 

framtiden inrymma lokaler för detta ändamål. 

 

 
Skiss på hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut med t. ex möjlig volym och takutformning, sett 
från Fabriksgatan. Arkitekt: Olov Gynt, White arkitekter 
 
 

Placering 

Byggnaden som planeras i anslutning till Köpmangatan ska placeras i linje med befintlig byggnad 

i kvarteret Pionen för att bidra till en stadsmässig karaktär. Planen anger att byggnad ska placeras 

i fastighetsgräns mot gata. Mellanrum lämnas mot bebyggelse öster och väster om planområdet. 

Ett mellanrum lämnas mot de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i väster för att de fortsatt 

ska vara synliga och avläsbara och mot Pionen 4 i öster för att möjliggöra passage. 
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Skiss på hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut med t. ex hänsynsavstånd till omgivande 
bebyggelse, sett från Köpmangatan. Arkitekt: Olov Gynt, White arkitekter 

 

Höjd 

För byggnaderna mot järnvägen anger planen en högsta tillåtna nockhöjd om 21 meter för att 

anpassas till skalan i omgivande kvarter. För byggnaden i anslutning till Köpmangatan anger 

planen en nockhöjd på 17,5 meter för att anpassa höjden till befintliga byggnader längs gatan. 

 

Utformning 

Byggnadernas fasader ska enligt kulturmiljöanalysen inte dominera färgmässigt över 

godsmagasinet och starka röda färgskalor bör inte användas för den nya bebyggelsen. 

Färgsättning och materialval bör ske med utgångspunkt i omgivande bebyggelse och kan varieras 

för att minska den upplevda volymen av byggnaderna. För att anpassa nya byggnader till platsen 

ska taken vara utformade som sadeltak och gärna knyta an till takvinklar på den omgivande 

bebyggelsen. Längs med Köpmangatan ska takåsen på ny byggnad vara parallell med gatan för 

att inrätta sig med intilliggande byggnaders takåsar. 

 

För att skapa en trevligare och tryggare stadsmiljö bör fasaderna längs gatorna vara öppna och 

upplysta. Då parkering ska ske i markplan är det viktigt att fasaden utformas på ett bra sätt för att 

inte gatumiljön ska upplevas som otrygg. Särskilt viktigt är det att gången som skapas mellan de 

nya byggnaderna och befintliga byggnader på Pionen 4 utformas så att det upplevs tryggt att röra 

sig där. 

 

För bostäderna inom planområdet ska en upphöjd gård skapas mellan byggnaderna över 

garageplan.   

 

 
Mark och vegetation 

Marken där den nya bostadsbebyggelsen är tänkt att placeras är idag en hårdgjord parkeringsyta 

som används av allmänheten. 
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Innergården ska planteras för att tillskapa grönska till området och för att dagvatten ska fördröjas 

och tas upp lokalt.  
 
Service 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Katrineholms centrum med både kommersiell och 

offentlig service.  
  
Gator och trafik 

Infarter till garagen under byggnaderna kommer att ske från Köpmangatan. En ökad trafik är att 

vänta på Köpmangatan efter byggnation. Ett förslag finns om att bygga om delar av gatan till 

gångfartsområde framöver för att öka framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter. Sträckan 

är även utpekad som utvecklingsstråk för huvudnätet för gång och cykel enligt kommuns gång- 

och cykelplan, antagen augusti 2015. 

 
Parkering/cykelparkering 

Parkering för de boende kommer att ske i källarplan där cirka 40 parkeringsplatser kan skapas. I 

markplan kommer cirka 40 parkeringsplatser anordnas för besökare till centrum. I markplan 

kommer även garaget inrymma cirka 30 cykelparkeringar för de boende.  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skiss som visar parkering i markplan 
 
 
Kollektivtrafik 

Planområdet har mycket god kollektivtrafikförsörjning där Katrineholms Resecentrum med tåg, 

stadsbuss samt länsbuss kan nås inom 100 meter. Utveckling med fler bostäder i de centrala 

delarna kan bidra till ett större underlag för kollektivtrafiken.                    

 
Tillgänglighet 

Bostäderna och markområdet ska utformas enligt de bestämmelser som finns i lagar och 

förordningar gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt orienterings- och 

rörelseförmåga.  
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Radon 

Planområdet omfattas enligt kommunens översiktliga kartering inte av någon förhöjd risk för 

markradon.  
 
 
Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten- och avlopp. De nya 

byggnaderna kan anslutas till nätet. 

 

Dagvatten 

Området har sedan tidigare varit asfalterat och dagvattensystemet beräknas inte belastas mer än 

det gör idag. Den planterade gården som skapas inom området möjliggör att dagvatten kan 

fördröjas, förutsatt att växtbäddarna höjdsätts på rätt sätt. Minst 40 % av gården ska planteras, för 

att gården ska ge goda förutsättningar för dagvattenhanteringen. Höjdsättning av byggnader och 

kvarter ska möjliggöra att dagvatten kan avledas tillomgivande mark och förebygga att instängda 

områden bildas vid extrema regntillfällen.  

 

El o värme 

Fjärrvärmeledningar finns i anslutning till planområdet idag och bebyggelsen kan med fördel 

anslutas till nätet. 

 

Avfall  

Ett gemensamt miljörum placeras i byggnadens markplan som nås via Köpmangatan.  
 
Skugga  

Genomförd skuggstudie (White arkitekter, reviderad 2017-10-16) visar att de planerade 

byggnaderna tillför viss skugga till en del av de befintliga lägenheterna och gården på Pionen 4 

under sen eftermiddag och kväll på sommaren men under vinter, vår och höst är påverkan liten.  
 
Buller 

En trafikbullerutredning för de planerade bostäderna har tagits fram av Åkerlöf Hallin Akustik, 

daterad 2017-05-02, se rapport för närmare beskrivning av de metoder som använts.  

 

Riktvärden 

För denna plan tillämpas förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, för 

vilken nya riktvärden gäller från 2017-07-01. Det bör noteras att bullerutredningen gjorts med 

tidigare riktvärden som utgångspunkt.  

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att 

bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning 

(2017:359). 
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Om den ljudnivå som anges ovan ändå överskrids bör:  

1.  Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  

2.  Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan klockan 22:00 och 06:00 vid fasaden.  

 

Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges ovan ändå överskrids, bör nivån dock 

inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan klockan 

06:00 och 22:00.  

 

Beräknade trafikbullernivåer 
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats, se ritning nedan till vänster. Vid mest utsatta 

fasad fås upp mot 65 dB(A). Byggnaderna får dock en sida med högst 55 dB(A). En viss variation fås 

i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom på ritningen angivna intervall. På 

gårdsytorna blir de ekvivalenta ljudnivåerna högst 55 dB(A).  
 

Den maximala ljudnivån vid fasad har beräknats, se ritning nedan till höger. Vid mest utsatta fasad 

fås upp mot 85 dB(A). På gårdsytor i anslutning till bostäderna är maximalnivån högst 70 dB(A). 
 

 
Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad (till vänster) och beräknad maximal ljudnivå vid fasad(till höger)  

 

I detaljerade ritningar i bullerutredningen redovisas de ekvivalenta och maximala ljudnivåerna för 

varje lägenhetsplan och de störningsminskande åtgärder som föreslås i vissa lägen.  

 

Sammanfattande bedömning 

Det planerade bostadshuset utsätts för höga bullernivåer från järnvägstrafiken på Stambanan och 

visst buller från vägtrafik samt ljud från lekande barn etc. Vid fasaderna mot järnvägen blir 

ekvivalentnivån upp mot 65 dB(A). Mycket stor hänsyn har tagits till trafikbullret vid 
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utformningen av byggnaden och med skisserad lägenhetsutformning samt vissa buller- och 

störningsdämpande åtgärder kan bostäder med hög ljudkvalitet byggas.  

 

Byggnaden får minst en sida med högst 55 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A) maximal ljudnivå. 

Cirka tre av fyra lägenheter får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå utanför alla bostadsrum. Övriga 

lägenheter får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst hälften av 

bostadsrummen.  

 

Alla lägenheter har tillgång till gemensam uteplats och gård med högst 70 dB(A) maximal och 55 

dB(A) ekvivalent ljudnivå. De flesta lägenheter får även balkong med högst dessa nivåer. 

Gemensam uteplats med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas 

på gården. Denna uteplats kan behöva tak med ljudabsorbent för att uppnå 50 dB(A) 

ekvivalentnivå.  

 

Med lämpligt val av fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas. I detta skede 

anges översiktligt ljudkrav för fönster för Ljudklass B i fyra intervaller enligt ritning ovan till 

vänster (beräknad maximal ljudnivå vid fasad), se även tabell i bullerutredning på s.7. 

Ljudkraven varierar med fönsterstorleken. Noggrannare indelning kan göras i den fortsatta 

projekteringen. 
 

Planbestämmelser 

Detaljplanen ställer krav på att det för samtliga bostadshus gäller att minst hälften av 

bostadsrummen i varje lägenhet som är större än 35m
2 
 ska orienteras mot ljuddämpad sida. För 

att klara ljudnivån vid uteplats ställer planen krav på att bullerskärm ska finnas längs med 

gårdens östra sida. 
 
Vibrationer 

Trafikverket och Naturvårdsverket har beslutat om att riktvärdet 0,4 mm/s för miljökvalitet för 

vibrationer vid spårburen trafik skall eftersträvas i bostäder och utrymmen där människor vistas 

stadigvarande. Detaljplanen ställer krav på att bostäderna ska utformas så att riktvärdet för 

vibrationer vid tågpassage inte överskrids.  
 
Riskbedömning farligt gods  

En riskanalys genomfördes inför detaljplan för Stortorget och rapporten anses även kunna 

tillämpas för denna detaljplan då föreslagna byggnader ligger inom samma avstånd från 

järnvägen. Enligt Riskhänsyn i detaljplan-Stortorget Katrineholm 2015-06-05 (reviderad 2015-

06-26) utgörs de analyserade riskerna på stambanan av utsläpp av farligt gods samt 

urspårningsolyckor avseende med eller utan farligt gods. Farligt gods består av flera olika ämnen 

vars fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. De huvudsakliga riskkällorna vid transport av 

farligt gods utgörs av dem som kan leda till en eller flera av följande tre konsekvenser; brand, 

explosion och utsläpp av giftiga eller frätande kemikalier.  

  

På stambanan transporteras de största volymerna i fallande storleksordning: gaser, brandfarliga 

vätskor, oxiderande ämnen och frätande ämnen. Brandfarliga fasta ämnen i ADR-klass 4, 

oxiderande ämnen och organiska peroxider i ADR-klass 5, radioaktiva ämnen i ADR klass 7 och 

övriga ämnens i klass 9 fraktas också på stambanan men utgör normalt ingen fara för 
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omgivningen då konsekvenserna koncentreras till vagnens närhet eller att konsekvensavståndet är 

i närhet till riskkällan.  

 

Följande åtgärder som föreslagits i rapporten och har arbetats in planförslaget:  

 

 Friskluftsintag till byggnaderna placeras bort från järnvägen (eller på tak). Med hänsyn till 

att denna klass är en bland de främst förekomna på järnvägen och ur kostnad/nytta 

perspektiv bedöms en minsta nivå vara att placera ventilationssystemet på tak. Om det är 

möjligt rekommenderas friskluftsintaget att placeras mot söder.  

 Samtliga verksamheter och bostäder ska ha möjlighet att utrymma i en utrymningsväg 

som leder bort från Stambanan.  

 Byggnadens fasad ska utföras i obrännbart material. 

 
 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Sociala konsekvenser 
Fler bostäder i de centrala delarna av staden ökar flödet av människor vilket bidrar till ett rikare 

stadsliv och ökad trygghetskänsla i det offentliga rummet.  

Ianspråktagandet av allmän parkeringsplats för en ny byggnad med privat ändamål kan innebära 

negativ påverkan på de som använder parkeringen idag. Parkeringarna kommer delvis att ersättas 

i byggnadens markplan, så den negativa påverkan bedöms som liten. 

 

Byggnaden bedöms inte påverka riksintresset negativt utan stärker stadsbilden. Att förtäta 

centrala Katrineholm på den aktuella platsen skulle bidra till ökad stadsmässighet och att stadens 

rutnätsstruktur med slutna kvarter förstärks. Platsen har även varit bebyggd tidigare. 
 

Ekologiska konsekvenser 

Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv är det positivt att fler kan bo kollektivtrafiknära och 

centrumnära. Det bidrar till ett minskat bilanvändande då centrum och resecentrum ligger inom 

gång- och cykelavstånd. Det är även positivt ur ett ekologiskt perspektiv att förtäta redan 

ianspråktagen, hårdgjord mark istället för grönytor som producerar ekosystemtjänster. Med 

grönskande gårdar kan flera olika ekosystemtjänster istället börja produceras på platsen.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna bedöms som små då ny bebyggelse tillkommer inom befintliga 

infrastruktursystem. Kostnader kommer påföras kommunen när det gäller parkeringsplatserna i 

markplan samt framtida ombyggnad av Köpmangatan. 
 
Nollalternativ 

Nuvarande markanvändning fortsätter och attraktiva bostäder i kollektivtrafiknära läge skapas 

inte. Tillskott av nya bostäder centralt uteblir. 

 
 
  



Granskningshandling 
14(15) 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid 

Exploateringen av området kommer att ske inom en snar framtid och genomförandetiden föreslås 

därför till 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och enligt följande tidplan:  
 

Samråd……………………..Oktober 2016 

Granskning………………...Augusti 2017 

Antagande …………………December 2017 

Laga kraft ………………….Januari 2018 
 
Ansvarsfördelning 

Exploatören och Katrineholms kommun svarar gemensamt för genomförandet av detaljplanen. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning ska ske tredimensionellt där bostäderna och den upphöjda gården, samt 

parkeringen under markplan ska regleras till en privat fastighet (fastighet A) medan parkeringen 

samt gångpassagen i markplan (fastighet B) ska regleras till en fastighet i kommunalt ägo. Delar 

av plan B urholkas av fastighets A gällande miljörum, cykelparkering, trapphus och nedfart till 

garage. 

 

Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av 

Lantmäterimyndigheten. Lantmäteriförrättning ska sökas och bekostas av exploatören och 

kommunen gemensamt.  

           
 

 
Bilder som illustrerar hur fastigheten kan delas upp, i sektion och situationsplan för parkering i markplan.  
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AVTAL 
Ett markanvisningsavtal daterat 2015-07-16  har upprättats mellan kommunen och Tegelstaden 

Bygg AB. 

 

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören.  

 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Detaljplanen bekostas av exploatören och planavgiften ska regleras i ett planavtal med 

kommunen.  
 
Huvudman 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Katrineholm den 2017-10-16 

 

Therese Lindgren    Erik Bjelmrot  

Planarkitekt     Avdelningschef 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

Gränser

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med

kommunalt huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

Gångväg

GÅNG

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

Bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i markplan och på andra

våningen. Parkering ska ordnas i källar-och markplan.

BCP

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

0,0

Högsta nockhöjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

0.0

Högsta totalhöjd i meter över markplan. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

f
1

Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot gata. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f
2

Tak ska utformas som sadeltak. Takåsarna ska på byggnad vid Köpmangatan

vara parallellla med gatan. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f
3

Minst hälften av bostadsrummen i lägenheter större än 35 m

2

 ska orienteras mot

ljuddämpad sida. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

n
1

Minst 40 % av gårdsytan ska vara planterad. (PBL 4 kap 10 § och 13 §)

m
1

Utrymningsväg för samtliga byggnader ska finnas mot sida som inte vetter mot

spårområdet. Friskluftsintag ska placeras på tak eller bort från spårområde.

Fasader ska utföras i icke-brännbart material enligt kraven för Br1 i BBR 5:551.

(PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

m
2

Bullerskärm med en höjd av minst 1,80 m över anslutande marknivå ska finnas

längs med gårdens östra sida. (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

m
3

Bostäder ska utformas så att vibrationer från tågpassage inte överstiger 0,4

mm/s.  (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

gård Gård med underliggande parkering som ska byggas över med ett bjälklag som

planteras.

Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad placeras (PBL 4 kap 11 § punkt 1

eller 16 § punkt 1)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser

Kommunen är huvudman för allmän plats. (PBL 4 kap 7 §)

Genomförandetiden är 5 år från den dagen beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft. (PBL 4 kap

21 §)
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Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-10-27 KS/2017:112 - 380 
Tillväxt och utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jennie Lind 

Kommunstyrelsen 

Trafikstrategi korrigerad efter återremiss 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att anta trafikstrategin.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på trafikstrategi för Katrineholmskommun presenterades för 
kommunfullmäktige 2017-08-21 och ärendet beslutades återremitterat med begäran om 
att förslaget kompletterades med en karta över centrum med trafikströmmarna samt en 
redogörelse för planeringen av resecentrum. 

Strategiförslaget har efter det kompletterats med en kartbild som visar de större 
trafikportarna in till Katrineholms centrum samt regleringar för biltrafik inom centrum. 
Kartbilden och förtydligande text återfinns på sidan 10. Strategiförslaget är också 
kompletterat med en text som belyser vikten av ett tillgängligt och attraktivt 
resecentrum, denna återfinns på sidan 22. 

Då kommunens trafiknämnd, service- och tekniknämnden redan yttrat sig över 
innehållet i strategiförslaget har ärendet inte remitterats ytterligare en gång inför 
beslut. 

Ärendets handlingar

 Korrigerat förslag på trafikstrategi Katrineholms kommun

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram förslaget till Trafikstrategi under 2016, som 
ett led i att förverkliga översiktsplanens intentioner. Förslaget remitterades till 
kommunens nämnder, utskott, utryckningsverksamheter, trafikskolor, fastighetsägare, 
svensk handel och andra relevanta parter under våren 2017.  Strategin återremitterades 
från kommunfullmäktige efter sammanträde 2018-08-21.

Följande tillägg har gjorts i strategiförslaget: 

På sidan 10 återfinns kartbild med namn ”Trafikföring i centrala Katrineholm” samt 
den förtydligande texten: 
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Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-10-27 KS/2017:112 - 380 
Tillväxt och utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se 

”Kartbilden nedan visar de större portarna in till Katrineholms centrum och tydliggör 
hur kommunen vill att personbilstrafik och annan trafik till- och från centrum ska röra 
sig.  Dessa sträckor har vägvisning mot Katrineholm eller Katrineholm centrum.
 
För det mest centrala gatunätet har sträckor med specifik reglering märkts ut, samt 
länkar där biltrafik får utökad framkomlighet. I övrigt har biltrafiken tillgänglighet i 
hela centrum, med riktlinjerna att trafiken ska vara trygg och anpassas till oskyddade 
trafikanters förutsättningar. 

Gatunätet i centrum är dimensionerat så att soplastbil och godslastbil kan nyttja det.  
Framkomlighet för bussar och utryckningstrafik säkras genom samråd i samband med 
alla ombyggnationer och projekt.  För verksamheter som har behov av varuförsörjning 
med större transporter (lastbilar om 24 m) finns tillgänglighet på vissa huvudgator. 
Separata dialoger hålls med dessa verksamheter för att nå gemensamma lösningar.

På sidan 21 återfinns en text som tydliggör behovet av ett attraktivt och tillgängligt 
resecentrum: 

”För att resor med kollektivtrafik ska vara smidiga och lockande är ett attraktivt 
resecentrum avgörande. Placering (närhet till anslutande kollektivtrafik samt 
målpunkter i centrala staden) och utformning (attraktivitet och tillgänglighet) är viktiga 
faktorer som påverkar både upplevelsen av stadskärnan och attraktiviteten för 
kollektivtrafiken.”

I övrigt är underlaget detsamma som tidigare redovisats. 

Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ovan redogjorda kompletteringar 
uppfyller återremissens krav och förtydligar Trafikstartegin som styrdokument. 

Stefan Jansson 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Jennie Lind

Utredare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten
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Inledning 
Katrineholm är en kommun i tillväxt, målet är 

att det ska bo 40 000 invånare i kommunen år 

2030.  Katrineholms mål om 

befolkningstillväxt, kombinerat med dagens 

resmönster skapar stora utmaningar. Ett samlat 

grepp om trafiksystemen och planeringen är 

nödvändig för att kunna skapa framtidens 

hållbara stad där andelen gång- cykel och 

kollektivtrafik ökar parallellt med att 

bilbehovet och koldioxidutsläppen minskar.  

Samtidigt som denna omställning är nödvändig 

ska Katrineholm vara en kommun med ett 

funktionellt trafiksystem, där det är enkelt att 

transportera sig både inom kommunen och till 

arbetsmarknadsregioner omkring oss.  

 

Trafikstrategin anger på vilket sätt 

Katrineholms kommun ska arbeta med trafik 

och bebyggelse för att Katrineholm ska 

fortsätta växa och vara en attraktiv och hållbar 

kommun. 

 
Varför en trafikstrategi?  
 

Det övergripande syftet med Trafikstrategin är 

att beskriva den långsiktiga inriktningen för de 

olika trafikslagen och för utveckling i stad och 

på landsbygd.  

 

Trafikstrategin kompletterar befintliga planer 

inom samhällsbyggnadsområdet i 

Katrineholms kommun och konkretiserar 

ställningstaganden i översiktsplanen och andra 

styrdokument. Trafikstrategin ska också 

fungera som underlag till andra strategiska 

dokument och utredningar i kommunen och ge 

stöd i den mer detaljerade åtgärdsplaneringen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utgångspunkter och underlag 

Trafikstrategin bygger på beslutade mål och 

andra ställningstaganden som gjorts inom 

ramen för transport och infrastruktur.   

 
Nationell nivå 

På nationell nivå utgår strategin från 

regeringens funktionsmål för 

transportsystemet:  

 

”Transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska medverka 

till att ge alla en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och 

användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. 

Transportsystemet ska vara jämställt, 

dvs. likvärdigt svara mot kvinnors 

respektive mäns transportbehov.” 
Regeringens mål för framtidens resor och transporter 

(2009). 

Regional nivå  

Innehållet i trafikstrategin utgår också från 

ställningstaganden som gjorts i den regionala 

utvecklingsplaneringen, till exempel i 

Sörmlandsstrategin och i Länsplanen. Mål och 

inriktningar för kollektivtrafikens utveckling 

inom ramen för det storregionala samarbetet i 

”En bättre sits” och i länets 

trafikförsörjningsprogram (Sörmlandstrafiken 

2012) har bildat underlag för trafikstrategins 

förslag inom kollektivtrafikområdet. 

Utvecklingsambitioner i Regional cykelstrategi 

och i rapporten Hållbart resande 

(Regionförbundet 2012 och 2015) är också 

viktiga underlag för strategiska 

ställningstaganden när det gäller trafik- och 

samhällsutveckling i Katrineholms kommun.  
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Lokal nivå 

Vision 2025: Läge för liv och lust samt 

Översiktsplan 2030 pekar ut riktningen för 

framtidens Katrineholm, både i staden och på 

landsbygden och bildar därmed en ram för 

innehållet i trafikstrategin. I det korta 

perspektivet anger innehållet i Övergripande 

plan med budget 2015-17 och Kommunplanen 

2015-18 de övergripande förutsättningarna för 

kommunens utveckling de närmaste åren. 

Andra betydelsefulla ställningstaganden har till 

exempel gjorts i Gång- och cykelplanen samt i 

Trafiksäkerhetsprogrammet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikstrategin har alltså stark koppling till 

beslutade mål och inriktningar i befintliga 

planer och visar på en konkretisering av 

kommunens tidigare ställningstaganden och av 

innehållet i den regionala planeringen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 1: Trafikstrategins plats i förhållande till ett urval av övriga planeringsdokument 
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Katrineholm, en del av 
Mälardalsregionen 
Sörmland och Katrineholm är en del av en 

funktionell Mälardalsregion. För den regionala 

utvecklingen har transporter och resande över 

länsgränserna mycket stor betydelse, 

framförallt till Stockholm och till större 

regioncentra i grannlänen.  

 

Inom en radie av tio mil från staden 

Katrineholm nås städer som Örebro, 

Linköping, Norrköping, Västerås, Eskilstuna, 

Nyköping samt Storstockholm. Restiden från 

Stockholm är under en timme med tåget. 

Katrineholm ligger cirka fem mil från 

Stockholm Skavsta och Norrköpings flygplats. 

Katrineholms korsas också av Västra och 

Södra stambanan. 

 

Riksvägarna 52, 55, 56 och 57 går igenom 

kommunen. Väg 56 är utpekad som nationell 

stamväg mellan Norrköping och Gävle och 

ingår i projektet ”Räta linjen”. Räta linjen 

tvärförbinder europavägarna E4, E20 och E18 

och är utpekad som viktig nationell 

vägkorridor för godstransporter. Väg 52 

förbinder Örebro med Nyköping.  

 

Målbilden I den regionala planeringen för östra 

Mellansverige bygger på en vidareutvecklad 

flerkärnig rumslig struktur, där människor, 

verksamheter och funktioner samlas i orter 

utmed kommunikationsstråken och i deras 

skärningspunkter. 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 

RUFS 2010. Regionplanekontoret 2010 

 

Målet är att skapa ett transportsystem … 

 

… där regionens och nationens internationella 

konkurrenskraft utvecklas och bidrar till 

attraktivitet för de samverkande länen i 

östra Mellansverige 

 

… där utvecklingen är långsiktigt hållbar – 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

 

… där samverkan, helhetssyn och utnyttjande 

av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet 

 

… där flerkärnighet och en förstorad 

arbetsmarknad främjar regional utveckling 

 

Katrineholms kommun kan bidra till 

uppfyllelse av målet genom ett gott logistiskt 

läge samt att kunna erbjuda bostäder med 

pendlingsmöjligheter till bland annat 

Stockholm och tillväxtregionen 

Norrköping/Linköping. Genom ett utbyggt nät 

av kommunikationer bör även den tätortsnära 

landsbygden kunna inkluderas i denna målbild.  

 

I Katrineholm finns förutsättningar för detta. 

Sysselsättningen på landsbygden i 

Katrineholms kommun har haft en positiv 

utveckling de senaste åren. Sedan år 2007 har 

sysselsättningen ökat med cirka 18 procent på 

landsbygden i kommunen, jämfört med i snitt 

fem procent för hela länet. Landsbygdens 

sysselsättning blir även allt mer differentierad 

och därmed mindre konjunkturkänslig och det 

bedöms därför finnas potential för utveckling 

av nya företag inom tjänste-, service- och 

besöksnäringen i Katrineholms kommun. 

 

I mellersta Sörmland finns starka funktionella 

samband mellan Katrineholm och Flen. 

Katrineholm, Vingåker och Flen kan 

tillsammans ses som en funktionell region. 

Mot länets största kommun, Eskilstuna är 

kopplingen svag och Katrineholm har svaga 

samband söderut men stora möjligheter finns 

att knyta Katrineholm närmare Norrköping-

Linköping med hjälp av en utvecklad 

kollektivtrafik. 

Sörmland präglas av en flerkärnig ortsstruktur, 

svaga inomregionala samband och regional 
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obalans i tillgänglighet, befolknings- och 

sysselsättningsutveckling. För att stärka 

utvecklingen i Katrineholms kommun bedöms 

det krävas insatser och långsiktigt arbete för 

både IT- och transportinfrastruktur samt 

kollektivtrafik och godstransporter.  

 

I Katrineholms kommun ökar befolkningen 

främst i staden, i orter och landsbygd som 

ligger nära staden. Utmärkande för 

åldersstrukturen på landsbygden i Katrineholm 

är att andelen människor i åldrarna 20–35 år är 

låg, och allra lägst är andelen 25–29 åringar. 

Länet som helhet har också en högre andel av 

befolkning över 55 år än riket i stort.  

I Länsplanen anges prioriteringen för länets 

satsningar på infrastruktur för transporter: 

 

 Utveckla Sörmlands starka funktionella stråk 

(persontrafikstråk och godsstråk) inom länet 

och över länsgränserna 

 

 Fortsätta att bygga ett långsiktigt hållbart 

transportsystem som främjar jämställdhet, 

tillgänglighet för alla, god miljö och hälsa 

genom satsningar på kollektivtrafik, steg 1- 

och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen, samt 

verka för ökad gång- och cykeltrafik.  

 

 Skapa förutsättningar för att Sörmlands 

länsplan tillsammans med länets aktörer bidrar 

till hög måluppfyllelse. Genom att avsätta 

medel till att ta fram långsiktiga och 

strategiska planeringsunderlag främjas länets 

utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom utbyggnaden av Citybanan i 

Stockholm öppnas möjligheter för 

kapacitetsförstärkningar från år 2017, bland 

annat på den del järnvägsnätet som korsar 

Katrineholm. Detsamma gäller när Ostlänken 

byggs. 

 

Planeringen för den framtida kollektivtrafiken i 

Sörmland handlar till stor del om fortsatt 

utveckling av den regionala kollektivtrafiken. 

Trafikplan 2017 (MÄLAB 2012) ger underlag 

för utveckling av tågtrafiken i hela regionen 

utifrån den kapacitetsökning som skapas vid 

Citybanans öppnande. Ambitionen är att bygga 

upp ett tågsystem som är stabilt över tid och 

som möter de behov som invånarna i regionen 

har.  

 

Trafikplan 2017 är tänkt att fungera som 

underlag för beslut om framtida trafik och 

innehåller en illustration av ett storregionalt 

stomnät. Det storregionala stomnätets uppgift 

är att fungera som bastrafik för arbets- och 

vardagsresande mellan större orter inom och 

mellan länen i Stockholm-Mälarregionen samt 

anslutande län. I jämförelse med dagens trafik 

kommer utbudet att öka med cirka 30 procent. 

Trafikens start är satt till år 2017 i och med 

öppnandet av Citybanan. Ett nytt prissystem 

ska också införas med periodbiljetter med 

giltighet både i den regionala tågtrafiken och i 

den lokala kollektivtrafiken. Det storregionala 

nätet ska samverka med övriga regionala 

tågtrafiksystem.  

 

För invånarna i Katrineholm innebär detta 

förbättrade resmöjligheter och ökade 

möjligheter till arbetspendling norrut mot 

Stockholm och söderut mot Norrköping och 

Linköping.  Den nya trafiken planeras för två 

avgångar per timme i båda riktningar i 

rusningstid, övrig tid kommer i huvudsak att 

bedrivas med timmestrafik. På helger planeras 

för avgångar minst varannan timma.  
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Katrineholm, framtida 
utveckling i stad och 
på landsbygden 
 

Den framtida utvecklingen för Katrineholm 

kommer främst till uttryck i Översiktsplan 

Katrineholm 2030 (ÖP 2030).  

 

VISION 2025 

 ”I Katrineholm är lust den drivande kraften 

för skapande och utveckling – för liv, lärande 

och företagsamhet. Lust är passion, vilja, 

ambition. Det är också det lustfyllda – det vi 

lever för och det vi lever av – mat, kärlek, 

arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – 

rätt geografiskt och rätt för handling och 

förändring”.  

 
Staden 
I syfte att uppnå en hållbar stadsutveckling och 

en attraktiv stad har sju strategier formulerats:  

 

Den nära staden: Katrineholms stad ska i 

huvudsak utvecklas inom en radie av tre 

kilometer från resecentrum så att befintlig 

infrastruktur och kollektivtrafik kan utnyttjas. I 

staden ska gång- cykel- och kollektivtrafik 

prioriteras framför bil för att begränsa utsläpp 

av växthusgaser. Denna stadsutveckling ger 

fler personer möjligheten att bo och arbeta 

centralt och till ut- och inpendling från och till 

större städer i regionen. 

 

Den täta stadskärnan: Inom en kilometer 

från resecentrum ska Katrineholm byggas tätt, 

komplettering av bebyggelse sker i befintlig 

bebyggd miljö. Obebyggda tomter kan 

bebyggas, kvarter som kan slutas, fler våningar 

kan påföras redan existerande byggnader och 

stora parkeringsytor kan planeras om för att 

skapa utrymme för ny bebyggelse i centrala 

lägen. Den täta staden ger goda förutsättningar 

för gång- cykel- och kollektivtrafik och ökar 

flödet av människor vilket bidrar till ett rikare 

stadsliv och ökad trygghetskänsla. 

 

Transportbehovet i den täta staden ska minska 

och resande ska ske mer hållbart vilket innebär 

att luftkvaliteten i staden förbättras. Den täta 

staden med ökad befolkningstäthet innebär 

även möjlighet stärka kundunderlaget för till 

exempel affärer, restauranger och caféer.  

Förtätning medför att fler människor bor på 

samma yta vilket ger underlag för annan 

offentlig och kommersiell service och 

kollektivtrafik.  

 

Den täta staden minskar invånarnas behov av 

att äga en egen bil. Enligt översiktsplanen ska 

det begränsade trafikutrymmet därför hanteras 

genom lägre framkomlighet för biltrafik med 

hastighet som är anpassad till stadens liv. 

Stadens inre delar ska utformas med särskild 

hänsyn till gående och cyklister. Det innebär 

möjligheten att skapa nya mötesplatser i det 

offentliga rummet ökar. En tätare stad med 

ökat antal bostäder och invånare i staden ger 

ökad belastning på trafiksystemet och kan 

resultera i buller och luftföroreningar. 

Översiktsplanen betonar därför att 

möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt 

med miljövänliga fordon ska prioriteras. 

 

Staden för alla: En attraktiv och hållbar stad 

ska skapas tillsammans med invånarna. I all 

planering av staden ska dialog föras med 

invånarna. Det offentliga rummet ska utvecklas 

så att alla kan vistas där på lika villkor. 

 

Den blandade staden: Vid all nybyggnation 

ska en variation av olika bostadstyper, 

upplåtelse former, höjder och funktioner 

eftersträvas. Bostadsutbyggnad nära befintliga 

kommunikationsleder och kollektivtrafikleder 

ska prioriteras. Den gamla genomfarten 

(Stockholmsvägen–Vasavägen–

Eriksbergsvägen) ska omvandlas och få mer 

stadsmässig karaktär. Staden ska bebyggas 

genom koncentration av bebyggelsen med en 

högre och tätare utformning. Gång- och 

cykelvägnätet i staden ska kompletteras och 

förbättras för att ytterligare tillgängliggöra nya 

områden men även stärka kopplingen till 

befintliga områden i staden. 

 

Den mänskliga gatan: Genomfartsleder och 

överdimensionerade gator i staden ska 

omvandlas till stadsgator i mindre skala. Det 

ger en stad där människan sätts i första rummet 

framför bilarna.  
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Attraktiv stadsmiljö: De offentliga rummen 

som parker, grönområden, torg och gatumiljöer 

i staden ska utvecklas. Dessa platser ska 

utformas attraktivt, tryggt och upplevelserikt 

med plats för möten, aktivitet, lek och 

rekreation.  

 

Stråkstaden: Viktiga stråk i staden ska 

utvecklas och förstärkas. Stråken ska bidra till 

en stad som är enkel att överblicka och att 

orientera sig i. Stråken ger kopplingar mellan 

olika målpunkter i staden och underlättar 

tillgängligheten till dessa. 

 
Landsbygd  
I syfte att uppnå en hållbar utveckling och en 

attraktiv landsbygd har fem strategier 

formulerats i översiktsplanen för landsbygden: 

 
Landsbygd och stad tillsammans:  
I översiktsplanen betonas behovet av 

kopplingar mellan Katrineholms stad, mindre 

orter och omgivande landsbygd. ”Det finns en 

vilja att bo och verka på landsbygden samtidigt 

som det finns ett behov av stadens funktioner” 

 

Stärka befintliga strukturer: Lokalisering av 

ny bebyggelse ska i huvudsak ske längs stråk 

där det idag finns infrastruktur och service, till 

exempel kommunalt vatten- och avloppsnät, 

kollektivtrafik, fiberbredband, skola eller 

handel. 

 

Attraktiva livsmiljöer: Nya områden för 

byggnation i strandnära och tätortsnära lägen 

ska utvecklas.  

 

Värdefull natur och kultur: Viktiga natur och 

sjöområden ska utvecklas och stärkas och den 

biologiska mångfalden värnas. 

Tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer 

ska bli större utan att de värden som finns i 

landskapet utarmas. 

 

Landsbygd för alla: Landsbygden ska vara till 

för alla. Ur ett jämlikhets- och 

jämställdhetsperspektiv ska det finnas 

förutsättningar för alla att besöka, bo och verka 

på landsbygden. 

 

Den stadsnära landsbygden karaktäriseras i 

översiktsplanen som områden längs med större 

kommunikationsstråk inom fem kilometer från 

stadens centrum. Inom femkilometerszonen 

ska satsningar göras för goda möjligheter att 

pendla med cykel in till Katrineholm. De 

områden som översiktsplanen pekar ut som 

attraktiva för bostadsutveckling är främst i 

Strängstorp, Sågmon och på Djulönäs.  

 

Trafik på landsbygden 
I översiktsplan för landsbygden anges följande 

riktlinjer för trafikutveckling på landsbygden: 

 Andelen resande till fots och med cykel 

ska öka i Katrineholms kommun. 
 

 Gång- och cykeltrafiken samt 

kollektivtrafiken ska prioriteras i 

planeringen.  

 Möjligheterna att parkera med cykel 

enkelt och säkert ska utvecklas på 

landsbygden, främst i anslutning till 

kollektivtrafikens hållplatser.  

 Andelen resande med kollektivtrafik ska 

öka i Katrineholms kommun 

 Utveckla kollektivtrafiken och eftersträva 

en högre turtäthet och kortare restid. 

Målsättningen är att alla bussar ska drivas 

med förnyelsebara bränslen.  

 Tillgången till pendlar- och 

samåkningsparkeringar vid hållplatser för 

kollektivtrafik samt vid strategiska 

knutpunkter ska förbättras.  

 Prioritering av resurser till sträckor där det 

finns ett stort resandeunderlag och en 

potential för ökat kollektivtrafikresande.  
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Nuläge trafik och 
resande 
En resvaneundersökning gjord 2014 visar 

att invånarna i Katrineholm gör drygt 62 

000 resor varje dag. Invånarnas resande 

genererar 1,4 miljoner kilometer per dygn, 

drygt 60 procent av dessa produceras av 

biltrafik och 35 procent av kollektivtrafik. 

De flesta resor är korta förflyttningar; 

knappt 60 procent av alla resor är under 5 

km långa. 

 

Drygt 60 procent av alla resor görs med bil. 

Störst andel resor görs med bil när 

invånarna färdas mellan de mindre 

tätorterna i kommunen till andra 

kommuner. Minst används bilen för 

förflyttningar i staden där drygt 40 procent av 

resorna görs med cykel eller gång.  

 

Endast en av tio invånare är frekventa 

kollektivresenärer som reser varje vecka. 

Kollektivtrafiken används mest vid resor 

mellan Katrineholms stad och andra 

kommuner. Totalt görs 7 procent av alla resor 

med kollektivtrafiken, 1 procent av resorna 

inom staden görs med buss. 

 

Resvaneundersökningen visar att invånarna i 

Katrineholm i mycket hög utsträckning 

utnyttjar bilen för sina resor. Det finns i 

dagsläget ingen könsuppdelad statistik för 

resor i Katrineholm. Dock visar nationell 

statistik män tenderar att välja bilen i högre 

grad än kvinnor, som i större utsträckning 

färdas med kollektivtrafik, gång eller cykel.  

 

Det finns en uttalad vilja bland 

kommuninvånarna att minska sitt bilresande. 

Var fjärde Katrineholmsbo som idag reser med 

bil, uttrycker en ambition att dra ned på sitt 

bilåkande. Knappt hälften av dessa har provat 

att dra ned på vissa bilresor, eller har funderat 

på hur det ska gå till. 

 

Katrineholms kommun har som mål att år 2030 

ska endast 35 procent av resorna vara bilresor 

och resten kollektiv-, cykel- eller gångresor.  

 

 

 

Figur 2: Färdmedelsfördelning, procent av alla 

resor, enligt RVU 2014 och mål för år 2030 

 

I en trafiknätsanalys från 2014 för 

Katrineholms tätort föreslås åtgärder som 

innebär ökad säkerhet och ökad framkomlighet 

för cyklister. I analysen föreslås också sänkt 

hastighet vid gångpassager i syfte att öka 

säkerheten och tryggheten för gående. Den 

föreslagna hastighetsklassificeringen medför 

att biltrafikens snitthastighet kommer att bli 

lägre. För busstrafiken föreslås nedsättning i 

hastighet på vissa sträckor vilket kommer att 

öka restiderna.  

 

Gatunätet i Katrineholm är väl utbyggt och 

lättillgängligt med ett stort utbud av 

kostnadsfria parkeringsplatser i de centrala 

delarna av staden. I översiktsplanen 

konstateras att det är lätt att använda bilen i 

staden och att biltrafiken kommer att fortsätta 

att öka om dess utveckling sker som tidigare.  

 

I och med utbyggnaden av Östra förbifarten 

har framkomligheten förbättrats både utmed 

och tvärs den gamla genomfarten. Den tunga 

trafiken har minskat väsentligt på dessa gator. 

Genomfarten genom staden är dock fortfarande 

dimensionerad för en stor och tung 

trafikmängd. 
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I invånardialoger har många invånare pekat ut 

olika trafikplatser och korsningar i staden som 

upplevs som trafikfarliga. De korsningar som 

fått mest uppmärksamhet är trafikplatsen vid 

Talltullen, korsningen Vingåkersvägen/ 

Värmbolsvägen, trafikplatsen vid Vasabron 

och korsningen Vallavägen/Stockholmsvägen. 
 

Nätet av trottoarer och kombinerade gång- och 

cykelbanor är enligt översiktsplanen väl 

utbyggt i Katrineholms stad med några få 

felande länkar i de mest centrala delarna. Det 

framgår inte av planen hur stor del av dessa 

som har separerat utrymme för gång- 

respektive cykeltrafik. I invånardialogerna har 

framkommit att många äldre känner sig 

otrygga när de går på vägar där gående och 

cyklister delar utrymme. 

 

Översiktsplanens ambitioner att förtäta staden 

och att binda samman stadsdelar genom ny 

bebyggelse, nya stråk och fler målpunkter 

sätter fokus på fotgängarperspektivet. I planen 

konstateras att staden vinner på att fler går. För 

barn och ungdomar är det gång, cykel och buss 

också det enda möjliga transportmedlet. Även 

användare av rullstol eller liknande räknas i 

dessa sammanhang som fotgängare. Att ta sig 

fram till fots är generellt också det vanligaste 

resesättet då det ofta ingår en kortare 

promenad även om när kollektivtrafiken 

används för att ta sig till eller från exempelvis 

arbetet. 

 

I och med kommunens ambition att utveckla 

staden med en tätare bebyggelse ökar 

attraktiviteten att förflytta sig. I stadskärnan är 

flera av gatorna ombyggda till gågator. I 

invånardialogen framkom vikten av att kunna 

orientera sig i staden. De äldre invånarna anser 

att det i allmänhet är för dåligt skyltat i 

Katrineholms stad. 

I Sörmland visar mätningar på generellt sett en 

relativt god luftkvalitet. Riktvärden överskrids 

dock för partiklar och marknära ozon. 

Mätningar som gjordes under 2012 visade att 

det rekommenderade årsmedelvärdet 

överskreds vid ett eller flera gatuavsnitt i 

Katrineholm.
 2
 

                                                      
2
 Årsmedelvärdet (15 μg/m3 luft) enligt 

Miljömålsportalen 2013.   

Trafiknätsanalysen för de mindre orterna i 

Katrineholms kommun föreslår sänkta 

hastigheter med bland annat 30 km/tim vid 

gångpassager. I analysen konstateras att 

förbättringar för ett säkrare cykelvägnät 

resulterar i såväl förbättrad trafiksäkerhet som 

framkomlighet för cyklisterna.  

 

För de gående medför sänkt hastighet att 

säkerheten och tryggheten förbättras. Det är 

särskilt angeläget för barn, äldre och 

funktionsnedsatta. Den hastighetsklassificering 

som föreslås i trafiknätsanalysen bedöms 

innebära mycket små konsekvenser för 

busstrafiken inom kransorterna. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Sammanfattning MÅL OCH NULÄGE 
 

I invånardialoger på landsbygden har det 

framkommit att invånarna efterlyser bättre 

förutsättningar för att kunna gå, cykla eller åka 

kollektivt på landsbygden. Invånarna på 

landsbygden vill att gång- och cykelvägar 

byggs ut och att nya planfria passager byggs. 

Det framkom också att invånarna anser att 

hastigheterna på genomfartsleder i mindre 

orter är för höga och man föreslår olika 

åtgärder för att sänka hastigheterna. 

 

De boende på landsbygden anser även att 

kollektivtrafiken är viktig för attraktiviteten på 

landsbygden och att kommunikationerna både 

till Katrineholm och till Norrköping borde 

förbättras. Vid flera av invånardialogerna 

efterlystes resmöjligheter med till exempel 

anropsstyrd busstrafik med minibussar eller 

taxibilar.  
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Trafikföring i centrala Katrineholm  
 

Kartbilden nedan visar de större portarna in till 

Katrineholms centrum och tydliggör hur 

kommunen vill att personbilstrafik och annan 

trafik till- och från centrum ska röra sig.  Dessa 

sträckor har vägvisning mot Katrineholm eller 

Katrineholm centrum. 

  

För det mest centrala gatunätet har sträckor 

med specifik reglering märkts ut, samt länkar 

där biltrafik får utökad framkomlighet. I övrigt 

har biltrafiken tillgänglighet i hela centrum, 

med riktlinjerna att trafiken ska vara trygg och 

anpassas till oskyddade trafikanters 

förutsättningar.  
 

 

 

 

 

 

Gatunätet i centrum är dimensionerat så att 

soplastbil och godslastbil kan nyttja det.  

Framkomlighet för bussar och 

utryckningstrafik säkras genom samråd i 

samband med alla ombyggnationer och 

projekt.  För verksamheter som har behov av 

varuförsörjning med större transporter 

(lastbilar om 24 m) finns tillgänglighet på vissa 

huvudgator. Separata dialoger hålls med dessa 

verksamheter för att tillse deras 

varuförsörjning och nå gemensamma 

lösningar. 
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Foto: Hanna Maxstad 
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Mål för trafiksystemet 
i Katrineholm 
 

Vision  

Trafiksystemet i Katrineholm ska främja 

tillgängligheten, vara tryggt och säkert samt 

stödja en utveckling av attraktiva och hållbara 

livsmiljöer i staden, i mindre orter och på 

landsbygden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mål och delmål 

För att visionen ska nås behöver Katrineholms 

kommun utvecklas inom en rad olika områden. 

De övergripande målen sorteras in i fyra 

målområden som innehåller övergripande mål 

och effektmål. Målen syftar till att göra det 

möjligt att följa upp och kontrollera att 

Katrineholms utveckling sker i linje med den 

vision och inriktning som har antagits. De 

övergripande målen beskriver i vilken riktning 

Katrineholms kommun ska utvecklas medan 

uppföljning av effektmålen indikerar om 

kommunens utveckling går i linje med de 

övergripande målen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissa av målen är beslutade sedan tidigare och 

finns dokumenterade i olika 

planeringsdokument. Inom de områden där mål 

inte finns sedan tidigare har mål och delmål 

formulerats under arbetet med trafikstrategin.  

 
  

Figur 4: Trafikstrategins plats i förhållande till ett urval av övriga planeringsdokument 
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Målområde 1: Stadsrum och 
bebyggelse 

Trafiksystemets utformning och skala har en 

avgörande betydelse för stadslivet. Staden ska 

utvecklas mot god tillgänglighet, attraktiva 

livsmiljöer och en stor variation av offentlig 

och kommersiell service när det gäller utbud 

och funktioner.  

 

Utgångspunkten för utveckling av 

trafiksystemet är att stadsmiljön ska bli så 

attraktiv att stadens konkurrenskraft stärks. En 

ökad attraktivitet innebär att fler människor 

väljer att vistas i staden och att fler företag vill 

etablera sig i staden. Att fler människor vistas i 

staden är viktigt för utveckling av handeln, 

studier visar att ju fler människor som rör sig i 

och vistas i innerstaden, desto högre är 

omsättningen i butiker och i andra 

kommersiella verksamheter. 

 

Målområdet omfattar utveckling av bebyggelse 

och stadsrum och hur invånarna ska kunna 

förflytta sig till den centrala staden. 

Målområdet innefattar också hur invånarna kan 

förflytta sig inom de centrala delarna och vilka 

krav en god vistelsemiljö ställer på 

trafiksystemets utformning. 

 
Mål, inriktning 

Gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken 

ska prioriteras i planering för utbyggnad av 

bebyggelse och trafikinfrastruktur i staden.  

Tillgängligheten till stadens centrum för 

gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer 

ska öka. 

 

Tillkommande bostadsbebyggelse i staden ska 

ha stark koppling mot stadens centrum genom 

effektiva kollektivtrafikstråk och gång- och 

cykelvägar som är utformade utifrån behov av 

snabba och gena vägar, trygghet och säkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektmål 
 

 Gående och cyklister upplever att det är 

enkelt att ta sig till stadens centrum.  

Målvärde 80 procent 

 

 Kollektivtrafikresenärer upplever att det är 

enkelt att ta sig till stadens centrum. 

Målvärde 80 procent 

 

 Gående och cyklister upplever att 

trafikmiljön är trygg och säker 

Målvärde 80 procent 

 

 Gående och cyklister upplever att 

stadsmiljön är attraktiv  

Målvärde 80 procent 

 

 Invånarna upplever staden som lätt att 

orientera sig i 

Målvärde 80 procent 

 

 
Målområde 2: Resor 

Ett tillgängligt och väl fungerande trafiksystem 

ger alla människor möjlighet att enkelt röra sig 

i staden, oavsett på vilket sätt man förflyttar 

sig. Olika grupper av människor har skilda 

behov som behöver tillgodoses för att skapa ett 

trafiksystem som ger alla en acceptabel nivå av 

tillgänglighet. Ett trafiksystem som erbjuder 

god tillgänglighet för alla bidrar till ökad 

jämlikhet och rättvisa för de som bor i 

Katrineholm. I planeringen av trafik och 

bebyggelse ska de särskilda behov som barn, 

äldre och personer med funktionsnedsättning 

har uppmärksammas för att säkerställa behov 

av tillgänglighet, trygghet och säkerhet.  

 

Det ska vara möjligt att leva i Katrineholms 

stad utan att ha tillgång till bil. Det betyder att 

invånarna i Katrineholm stad ska ha en 

grundläggande tillgänglighet till arbete, skola, 

handel, service och fritidsaktiviteter genom att 

gå, cykla och att utnyttja kollektivtrafiken. För 

boende på mindre orter och på landsbygden är 

målsättningen att kollektivtrafiken ska 

utvecklas till att vara ett alternativ för flertalet 

bilresor.  
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Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll för 

invånarnas möjligheter att pendla till arbete. 

Resmöjligheterna med kollektivtrafik till/från 

Katrineholm ska utvecklas för ökad 

tillgänglighet till den regionala 

arbetsmarknaden. Målsättningen är att alla 

bussar ska drivas med förnyelsebara bränslen. 

Katrineholms kommun har som mål att 

förändra invånarnas resmönster genom att öka 

andelen resor med gång- cykel och 

kollektivtrafik. För att leda utvecklingen mot 

detta mål måste förutsättningarna för 

tillgänglighet till Katrineholms centrala delar 

för dessa trafikslag utvecklas. Gång- cykel och 

kollektivtrafik har en naturlig samhörighet 

genom att en kollektivtrafikresa också består 

av anslutningsresa till fots eller med cykel. 

Ambitionen är därför att bygga upp ett 

sammanhållet trafiksystem så att gång- och 

cykelvägnäten och kollektivtrafiksystemet ger 

goda förutsättningar för kombinationsresor.  

 

Kommunens övergripande mål är att nå 

nollvisionen för fotgängare och cyklister. Det 

innebär att ingen fotgängare eller cyklist ska 

skadas allvarligt eller dö i trafiken. 

 
Mål, inriktning 

Trafiksystemet för gång- cykel och 

kollektivtrafik ska integreras för ökade 

möjligheter tillkombinationsresor  

Kollektivtrafiken ska utvecklas så att 

tillgängligheten till olika funktioner i staden 

ökar. 

 

Kollektivtrafiken ska utvecklas så att 

invånarnas tillgänglighet till målpunkter i 

regionen Östra Mellansverige ökar.  

Sambanden mellan staden, mindre orter och 

landsbygden ska stärkas med hjälp av 

kollektivtrafik och utbyggnad av 

cykelinfrastruktur. 

 

Biltrafikens och den tunga trafikens negativa 

konsekvenser begränsar stadens förutsättningar 

för tillväxt och utveckling. Biltrafikens andel 

av det totala resandet ska därför minska.  

Kollektivtrafiksystemet ska utvecklas för att ge 

boende på landsbygden grundläggande 

resmöjligheter.  

Effektmål 
 

 Andelen resor med cykel i kommunen 

ökar  

Målvärde år 2030: 21 procent av 

kommunens totala antal resor 

 

 Andelen resor med cykel i staden ökar  

Målvärde år 2030: 29 procent av det 

totala antalet resor i staden 

 

 Andelen resor till fots i kommunen ökar  

Målvärde år 2030: 21 procent av det av 

det totala antalet resor i staden  

 

 Andelen resor till fots i staden ökar  

Målvärde år 2030: 26 procent av det av 

det totala antalet resor i staden  

 

 Andelen resor med kollektivtrafik i 

kommunen ökar  

Målvärde år 2030: 15 procent av resandet 

i staden 

 

 Andelen resor med kollektivtrafik i staden 

ökar  

Målvärde år 2030: 10 procent av resandet 

i staden 

 

 Andelen resor med bil i staden minskar 

Målvärde år 2030: 35 procent av det av 

det totala antalet resor i staden  

 

 Ingen fotgängare eller cyklist ska skadas 

allvarligt eller dö i trafiken. 
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Målområde 3: Godstransporter och 
varudistribution 

En betydande del av de totala transporterna i 

vårt samhälle har anknytning till verksamheten 

i olika företag och organisationer. 

Globalisering, näthandel och den snabba 

utvecklingen inom kommunikationsteknologin 

förändrar stadsområdenas ekonomiska 

situation och transportbehov. 

 

Katrineholm har ambitionen att utveckla en 

attraktiv stad där människor vill vistas och 

umgås. En positiv utveckling av handel och 

tjänstenäringar, till exempel restauranger och 

caféer, är både en förutsättning för och ett 

önskvärt resultat av kommunens ambition.  

 

Verksamhet inom dessa handel- och 

tjänstesektorerna är beroende av regelbundna 

och pålitliga transporter av varor och gods. 

Utmaningen för transporter i staden är att 

förena de olika behov som olika aktörer har. 

Transportföretagens har behov av att utföra 

transporterna på ett effektivt sätt, både när det 

gäller framkomlighet och för lastning/lossning. 

Transportköparna är beroende av att gods och 

varor levereras med hög leveranssäkerhet. 

Människor som bor och vistas i staden har 

intresse av att transporterna sker på ett 

trafiksäkert sätt och att störningar i form av 

buller och trängsel minimeras. Transporter av 

gods och varor i Katrineholm ska ske utifrån 

kommunens övergripande målsättningar när 

det gäller en attraktiv stad och ett trafiksystem 

som i högre grad tar hänsyn till de behov 

gående och cyklister har. 

 

Ambitionen för Katrineholms kommun är att 

skapa regler och riktlinjer för varudistribution i 

staden genom samverkan med transportörer, 

fastighetsägare och transportköpare 

(näringsidkare). Utgångspunkten är 

kommunens intresse av att skapa en attraktiv 

stad för både invånare och näringsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

Mål, inriktning 
Gods- och varutransporter ska utföras på ett 

sätt som utgår från identifierade behov av 

tillgänglighet, pålitlighet, miljö och 

trafiksäkerhet. 

 

Gods- och varutransporter ska utföras på ett 

sätt som utgår från kommunens ambition att 

skapa en attraktiv stad. 

 
Effektmål 
 

 Transporter av varor och gods 

effektiviseras så att antalet transporter 

minskar 

Målvärde: minskning jämfört med 

nuvarande antal 

 
 Boende och besökare i staden upplever att 

transporter av varor och gods sker på ett 

tryggt och säkert sätt. 

Målvärde: 80 procent 

 
 Näringsidkare upplever att det finns goda 

förutsättningar för varuförsörjningen  

Målvärde: 80 procent 
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Målområde 4: Bilparkering  
 

Översiktsplanen för Katrineholm anger att 

kommunen ska arbeta med parkering som en 

del av trafikstrukturen, för att nå målen om 

hållbarhet och attraktivitet. Bilanvändning 

(både parkering och i vägnätet) är 

utrymmeskrävande och i takt med att 

Katrineholms tätort växer och förtätas blir 

konkurrensen om utrymmet stor. Därför krävs 

en effektiv markanvändning för att både 

tillgodose parkeringsbehov och skapa utrymme 

för en stad där människan sätts i första 

rummet.  

 

Parkeringsplatser för bil anläggs med olika 

tänkta ändamål. Besöksparkering, 

boendeparkering, arbetsplatsparkering och 

pendlarparkering är de vanligaste exemplen. 

Översiktsplanen anger att parkeringsplatser för 

besökande (till exempel kunder till handeln) 

och parkeringsplatser för pendlare som reser 

vidare med kollektivtrafik ska prioriteras.  

 

Tillgången till parkeringsplats för bil är en 

viktig del i trafiksystemet och har en inverkan 

vid valet av färdmedel. Med en väl utbyggd 

och tillgänglig kollektivtrafik, goda 

möjligheter att cykla och att parkera sin cykel 

kan behovet av parkeringsplatser för bil 

minska. Tillgången till kollektivtrafik behöver 

därför tas i beaktan vid långsiktig planering av 

parkeringsplatser. På kort sikt kan kommunen 

arbeta för en effektiv användning av befintliga 

parkeringsytor genom tidsreglering, 

samnyttjande, genom att synliggöra befintliga 

parkeringar genom skyltning och anlägga 

uppsamlingsparkeringar utanför stadskärnan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål, inriktning 
 

Parkering för kunder, besökande och boende 

ska gå före verksamhetsparkering. Antalet 

pendlarparkeringar vid resecentrum ska byggas 

ut. Vid lokaliseringar där det finns god tillgång 

till alternativ till bil ska parkeringsstrategin 

bidra till att minska tillgången på 

arbetsplatsparkering. 

 

I centrala tätorten ska parkeringsplatser finnas 

med tydlig skyltning för att synliggöra 

befintligt utbud. Utanför staden kan så kallade 

uppsamlingsparkeringar anläggas. Efterfrågan 

på parkeringsplatser kan styras genom tid- eller 

prissättning.  

 

Effektiv cykelparkering ska vara väl utplacerad 

i staden för att möjligöra hållbart resande. En 

parkeringsnorm som reglerar antalet 

parkeringsplatser per lägenhet vid 

nyexploatering kan minska risken för 

överetablering i tätorten. En öppen 

parkeringsplats kan bebyggas med bostäder 

och inhysa parkering på markplan eller under 

mark.  

 
Effektmål  
 

 Ökat utbud av cykelparkering med fullgod 

standard  

 Jämnare beläggning på parkeringsplatser 

för bil. 

 Antalet reserverade parkeringsplatser 

minskar  

 Personer upplever det som lättare att hitta 

en parkeringsplats  

 Nybyggnation som sker i centrala lägen 

gör det med ett mindre antal tillkommande 

parkeringsplatser.   



 
 

Trafikstrategi | Katrineholms kommun 

17 

 

Strategier 

 
En stad att vistas och trivas i 

I stadens centrala delar ska invånarnas 

tillgänglighet prioriteras. I de mer perifera 

delarna av staden kan framkomlighet få ökad 

tyngd i planeringen. 

 

Infrastruktur och trafik kan skapa nya 

kopplingar och kontaktvägar samtidigt som de, 

genom barriäreffekter, kan skapa distans 

mellan människor och stadsdelar. I 

Katrineholm ger större gator och trafikleder 

både nödvändiga kopplingar samtidigt som de 

utgör barriärer mellan kommunens olika delar. 

En ökad täthet i stadens centrum med fler 

bostäder och verksamheter bidrar till en livfull 

stadsmiljö då fler människor rör sig i den 

centrala staden. En stadsmiljö där många 

människor vistas bidrar i sin tur till en ökad 

trygghetskänsla och ett mer socialt hållbart 

samhälle. Att en allt större andel av 

befolkningen bor i stadens centrala delar bidrar 

även till ett minskat bilberoende. 

 

En stadsmässig utveckling av Katrineholm 

innebär att fler människor, byggnader och 

funktioner ska inrymmas på en mindre yta 

vilket ökar behovet av ett trafiksystem som kan 

skapa tillgänglighet för invånarna utan att ta 

alltför mycket yta i anspråk.  

 

För att stadskärnan ska bli en attraktiv miljö att 

vistas i måste trafiksystemets utbredning och 

intensitet begränsas. De ytor som finns 

tillgängliga måste användas på ett så effektivt 

sätt som möjligt för att skapa platser för 

umgänge, till exempel torg, parker, 

restauranger och caféer. De trafikslag som ger 

mycket kapacitet och samtidigt kräver liten yta 

ska därför prioriteras sett till både utrymme, 

reglering och underhåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Utrymmesbehov per resande för olika 

trafikslag i ett gatusnitt. Fakta: Bård Norheim, TÖI, 
Illustration: Astrid Adelsköld, Sweco 

 

I de delar av stadskärnan där många människor 

vistas och där oskyddade trafikanter rör sig är 

det viktigt att det övriga trafiksystemet 

anpassas till deras behov av rörelsefrihet, 

säkerhet och trygghet.  

För att åstadkomma det ska det finnas 

utpekade stråk där framkomligheten för 

biltrafik och godstrafik är bättre än i de delar 

av stadskärnan där många människor vistas 

och rör sig. 

 

Bilens stora ytbehov gör det nödvändigt att 

minska biltrafiken vilket kan åstadkommas 

genom att förutsättningar för resande med 

andra färdmedel förbättras. Genom att utveckla 

möjligheter att förflytta sig med kollektivtrafik, 

cykel och gång kan gaturummet utnyttjas mer 

effektivt och anpassas för att ge utrymme för 

andra verksamheter.  
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I den fortsatta planeringen ska utgångspunkten 

vara hur gatan upplevs för den som går eller 

cyklar och i andra hand för den som färdas 

med bil. Möjligheten att gå, cykla och åka 

kollektivt ska därmed väga tungt vid val av 

lokalisering och utformning. I de centrala 

delarna av staden ska skalan på trafikrummet 

anpassas efter gående och cyklister. Det 

innebär minskat utrymme för biltrafik vilket 

medför att den högsta tillåtna hastigheten på 

gator i centrum måste sänkas. 

 

Bostadsutbyggnad i perifera lägen ska ske nära 

befintliga kommunikationsleder. De områden 

som pekas ut i översiktsplanen för nybyggnad 

av bostäder ska ha naturliga 

kollektivtrafikstråk och attraktiva gång- 

cykelstråk mot stadens centrum.  
 

 

 

 

Figur 6: Möjlig utformning stadsgata 

Illustrationer: Henrik Fogelklou, SWECO Architects 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anpassning av gaturummet för gående 
och cyklister 

Ambitionen att skapa en mer livfull stad där 

människor vill vistas ställer krav på 

omvandling av gaturummet i centrala 

Katrineholm. Genom att omfördela yta mellan 

olika trafikslag och mellan trafik och vistelse 

skapas förutsättningar för attraktiva, livliga och 

tryggare stadsrum. Genomfartsleder och 

överdimensionerade gator i staden ska 

omvandlas till stadsgator i mindre skala. Detta 

ger förutsättningar att skapa gångfartsmiljöer, 

platser i staden där bilar och cyklister måste 

anpassa sig till gångtrafiken. Att utöka gåytor 

och att skapa mer attraktiva gång- och 

vistelseytor i centrum bidrar till att höja 

konkurrenskraften för lokal handel. Gatornas 

utformning i stadens centrala delar ska ge 

gående och cyklister förtur och medföra att 

hastigheter anpassas till förutsättningar för 

dessa trafikslag. En sådan utformning skapar 

förutsättningar för trygga, säkra och levande 

gatumiljöer för alla trafikanter. 

 
Ett mer finmaskigt och sammanhängande 
gatunät  

Utveckling enligt kommunens övergripande 

ambitioner ställer krav på ett mer effektivt 

gatunät. Nyckeln till detta är att fler trafikanter 

väljer att resa med de trafikslag som kräver 

mindre gatuutrymme: gång, cykel och 

kollektivtrafik. Då ges förutsättningar att skapa 

ett mer finmaskigt och sammanhängande 

gatunät med mindre barriäreffekter. Ett 

finmaskigt och sammanhängande gatunät 

förbättrar tillgängligheten för alla trafikanter 

och skapar orienterbarhet, genhet och avsaknad 

av barriärer i gatunätet vilket gör det lättare att 

förflytta sig och att bygga en mer 

sammanhållen stad. Stadsrummen längs 

gatunätet ska utvecklas på ett sådant sätt att 

biltrafikens hastigheter upplevs som acceptabla 

för gående och cyklister. 
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Bebyggelseutveckling för ökat resande 
med gång, cykel och kollektivtrafik 

Kommunens övergripande mål innebär att 

staden förtätas i de centrala delarna och byggs 

ut med närhet till resecentrum.  

Bebyggelsens lokalisering, struktur och 

utformning har stor betydelse för 

möjligheterna att bedriva en attraktiv och 

kostnadseffektiv kollektivtrafik. En 

sammanhållen, tät bebyggelse ger 

förutsättningar för en kollektivtrafik med hög 

kvalitet när det gäller turtäthet och restider. 

 

Lokalisering och utformning av bostäder och 

lokaler för verksamheter ska ske så att det 

skapas goda förutsättningar för invånarna att 

förflytta sig genom resor med kollektivtrafik, 

cykel och gång. För att kunna erbjuda bra 

helhetslösningar ska förutsättningarna för de 

olika trafikslagen samordnas och integreras i 

stadsutvecklingsprocessen. Det betyder att 

behoven för gång- cykel- och kollektivtrafik 

ska utgöra en utgångspunkt i nya 

stadsutvecklingsplaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I stadens perifera delar, i kommunens mindre 

orter och på landsbygden ska utbyggnad ske 

utifrån den så kallade stationsnära-principen. 

Det betyder att bostäder och verksamheter 

planeras med närhet till en större hållplats 

(tyngdpunkt) för kollektivtrafiken.  

 

Kommersiell och offentlig service lokaliseras i 

direkt anslutning till tyngdpunkten. Detta 

förstärker tyngdpunktens roll och gör också att 

man kan utnyttja service på väg till och från 

kollektivtrafiken. Arbetsplatser lokaliseras 

inom gångavstånd (max cirka 600 m) från 

tyngdpunkten. Ny bostadsbebyggelse 

lokaliseras inom gång- och cykelavstånd (1- 2 

km) från tyngdpunkten, se figur nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Stationsnära-principen 
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Hållbara resor  
 

Enligt kommunens övergripande mål ska gång- 

och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken 

prioriteras i planeringen. Utgångspunkten är att 

gång- och cykeltrafikanter ska ha företräde i 

staden framför biltrafik och att huvudstråk för 

gång och cykel ska byggas ut. 

 

För de korta förflyttningarna i staden ska 

möjligheterna att gå eller cykla utvecklas. Ett 

sammanhållet gång- och cykelnät ska 

utvecklas som bidrar till god tillgänglighet för 

alla invånare och där man kan färdas tryggt 

och säkert utan konflikter mellan gående, 

cyklister och 

biltrafik. Vid ny- och ombyggnad ska skalan i 

gaturummet och biltrafikens hastighet anpassas 

efter gående och cyklisters behov. 

Korsningspunkter mellan olika trafikslag 

utvecklas så att de blir säkrare för oskyddade 

trafikanter. 

 
Till fots i Katrineholm 
Bra förutsättningar för gående gör staden till 

en levande och attraktiv stad, en stad som är 

trevlig att bo i, arbeta i och att besöka. En 

gångvänlig stad bidrar till en hållbar utveckling 

– ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 

Gångtrafiken är det mest robusta trafikslaget 

och sociala färdsättet, kräver små ytor och 

investeringar samt är bra för folkhälsan. 

Gångstråkens attraktivitet är till stor del 

beroende vilket utrymme de andra trafikslagen 

ges. Möjligheterna att gå ska prioriteras genom 

att ett nät av gångstråk som är tillgängliga, 

trygga, säkra och attraktiva och som stimulerar 

till promenader och motion. Idag är de flesta 

resor till fots kortare än två kilometer men 

många går betydligt längre sträckor än så. 

Fotgängares behov och förutsättningar vid 

längre resor i staden ska undersökas för att på 

sikt leda till åtgärder som gör att fler 

människor kan gå även vid längre avstånd. 

 
Skapa sammanhängande gångstråk  
Avstånd, genhet, färdtid, gångnätets 

funktionella kvalitet, säkerhet och trygghet, 

klimat, variation, fysiska hinder samt den egna  

 

 

 

hälsan är faktorer som avgör om man väljer att 

gå i staden. 

 

I stadens centrala delar ska gående ha egna, 

separerade ytor och gångtrafiken prioriteras i 

korsningspunkter med andra trafikslag. 

Prioritering av gående i centrala staden skapas 

till exempel genom att intervallen med grönt 

ljus för gående förlängs vid signalreglerade 

övergångsställen. Trafiksignalerna i centrala 

staden kan också medge så kallad absolut 

prioritering vilket innebär att signalen för 

gående växlar till grönt utan fördröjning i 

signalreglerade korsningar och att gröntiden 

för gående förlängs. 

 

I områden omedelbart i anslutning till stadens 

centrum ska ett heltäckande nät av gångstråk 

skapas. Stråken ska planeras så att gående på 

ett snabbt och bekvämt sätt kan gå mellan 

bostadsområden och stadens centrala delar. 

Genhet och separering med andra trafikslag är 

viktiga egenskaper för detta nät. 

Korsningspunkter med annan trafik 

koncentreras till så få platser som möjligt.  

 

I kommunens mindre orter och på landsbygden 

ska särskilt fokus läggas på att skapa säkra 

skolvägar och att skapa tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättningar. Bra 

förutsättningar för gående ska skapas genom 

gångstråk som förbinder bostadsområden med 

viktiga målpunkter som hållplatser, badplatser 

samt offentlig och kommersiell service. 

 

Katrineholm – cykelstaden 
Skapa cykelstråk med god tillgänglighet i 

staden 

För att öka tillgängligheten och tryggheten ska 

satsningar ske på prioriterade huvudstråk för 

cykel mellan viktiga målpunkter i staden. 

Huvudstråken ska erbjuda en mycket god 

framkomlighet med få eller inga konflikter 

med andra trafikanter. I dessa stråk ska 

cyklisten alltid ha företräde framför 

motorfordon. Huvudstråken ska vara väl 

underhållna, lätta att ta sig fram på året runt 

samt vara bra och enhetligt belysta. 
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En struktur för kombinerade resor 

Att kunna kombinera cykel och kollektivtrafik 

är en viktig faktor i ambitionen att öka 

attraktiviteten för cykeltrafiken Cykelresan 

ingår ofta som en del i en längre resa och 

därför ska det finnas tillräckligt med säkra 

cykelparkeringar i anslutning till 

kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt och 

säkert att kunna parkera sin cykel i omedelbar 

anslutning till hållplatser och resecentrum och 

det ska gå, på ett enkelt och smidigt sätt, att ta 

med sig cykeln i kollektivtrafiken.  

 

Skapa cykelstråk med god tillgänglighet i 

mindre orter 

Det finns en stor utvecklingspotential i att 

förbättra möjligheterna att cykla inom och 

mellan mindre orter och på landsbygden. I de 

mindre orterna ska därför stråk för cykel 

utvecklas med separering från övriga 

trafikslag. Prioritering ska ske utifrån de behov 

barn har, skolvägar prioriteras därför vid 

utbyggnad. 

 

Skapa cykelstråk med god tillgänglighet till 

staden 

Kommunens målsättning att minska biltrafiken 

i Katrineholm ställer krav på att det vara lätt att 

ta cykeln mellan mindre orter och 

Katrineholm. För de orter som ligger inom 

cykelavstånd från staden ska särskilda 

cykelbanor som är separerade från övrig trafik 

utvecklas 

 
 
Kollektivtrafiken – för resor i staden 
och i regionen 

Kollektivtrafiken är en grundläggande 

samhällsfunktion och har en avgörande 

betydelse för i vilken mån invånarna i 

Katrineholm har möjlighet att arbeta och 

studera. Alla invånares tillgänglighet till 

service, handel och fritidsaktiviteter kan 

garanteras genom en utbyggd kollektivtrafik. 

Flera av de övergripande målen för 

Katrineholms kommun kräver utveckling av 

lokala och regionala resmöjligheter med 

kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken har en 

nyckelfunktion för att ytterligare integrera 

Katrineholm i den större regionen med 

förbindelser inom och utom länet.  

Kollektivtrafiken har också stor betydelse för 

stadsutveckling genom sin yteffektivitet vilket 

ger möjligheter att planera för en tätare 

stadsstruktur med klassiskt urbana kvaliteter. 

En större andel resor i kollektivtrafiken bidrar 

därmed till målet att utveckla staden till en 

attraktiv urban miljö. Kollektivtrafiken i staden 

måste därför ges de bästa förutsättningarna för 

en effektiv och snabb trafik. Kollektivtrafiken 

ska ges företräde framför biltrafiken genom 

prioritering i korsningar och genom att 

särskilda körfält för kollektivtrafiken skapas i 

de mest frekventa stråken. 

 

En ökning av andelen resor med kollektivtrafik 

kan endast uppnås om kollektivtrafikens 

attraktivitet gentemot bilresor förbättras. 

Kollektivtrafiken måste därför vara mest 

effektiv i de tyngsta resrelationerna, helst utan 

byten, och utöver det upplevas som attraktivt 

även vid bytesresor. Attraktivitet byggs upp av 

en rad faktorer där korta restider, hög turtäthet 

och tillförlitlighet tillhör de viktigaste.  

 

Förutom direkta åtgärder i 

kollektivtrafiksystemet är det angeläget att 

skapa snabba och säkra accessvägar till 

kollektivtrafiken. Hållplatser, terminaler och 

stationer i kollektivtrafiken är målpunkter för 

gående och för cyklister. Framkomlighet och 

bekvämlighet för fotgängare och cyklister ska 

därför prioriteras. 
 

 
Koppla Katrineholm till strategiska 
regionala målpunkter  

Kollektivtrafik för kopplingar mellan 

Katrineholm och övriga delar av regionen 

behöver utvecklas på både lång och kort sikt. 

Den regionala tågtrafiken utvecklas genom 

etablering av ett storregionalt stomnät stabilt 

över tid och som möter de behov som 

invånarna i regionen har för vardagsresande. 

Tågtrafiken ger på sikt invånarna i 

Katrineholm ökade möjligheter till 

arbetspendling mot starka tillväxtregioner. I ett 

kortare tidsperspektiv ska resmöjligheterna 

med buss utvecklas ytterligare. Förbindelserna 
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till de regionala stadskärnorna ska prioriteras 

med särskilt fokus på de största 

pendlingsorterna i länet.  

I ett första steg ska en kollektivtrafikplan för 

utveckling av busstrafiken med kopplingar till 

Katrineholm tas fram. Syftet är att skapa ett 

underlag för diskussion med andra intressenter 

och att klargöra att utveckling av 

kollektivtrafiken är ett prioriterat område för 

kommunen. Planen ska innehålla kommunens 

ställningstaganden och ambitioner när det 

gäller utveckling av den regionala 

kollektivtrafiken på kort sikt. 

Kollektivtrafikplanen ska också visa på vilka 

åtgärder Katrineholms kommun planerar för att 

förbättra kollektivtrafikens förutsättningar och 

konkurrenskraft. Sådana åtgärder kan till 

exempel avse förslag för ökad framkomlighet 

för busstrafiken, idéer för trafiklösningar och 

utbyggnad/ombyggnad av den kommunala 

infrastrukturen för kollektivtrafiken i syfte att 

öka tillgängligheten. Planen blir sedan ett 

underlag för samverkan och diskussion med 

Sörmlandstrafiken och andra intressenter. 

 

 
Utveckla resmöjligheter 
 

Ett bussystem för ökat resande 

Kommunens ambition när det gäller 

stadsutveckling i Katrineholm ställer krav på 

ett utvecklat trafiksystem även i stadens 

perifera delar. Den lokala busstrafiken ska 

också anpassas till de möjligheter den nya 

regionaltågstrafiken ger. En utvecklad 

kollektivtrafik med buss har stora möjligheter 

att tillgodose resbehoven. Det krävs dock att 

bussystemet i framtiden är uppbyggt med täta 

och snabba förbindelser mellan stadens 

perifera delar och de centrala delarna. Befintlig 

busstrafik omstruktureras så att den i högre 

grad motsvarar invånarnas behov av täta och 

snabba resor mellan större bostadsområden och 

stora målpunkter. Linjenätet ska tillåta något 

längre avstånd mellan hållplatserna jämfört 

med dagens system för att på så sätt erbjuda 

snabbare resor.  

Grunden för att utveckla trafiksystemet på 

detta sätt blir att definiera så kallade 

tyngdpunkter, målpunkter och accesspunkter. 

Tyngdpunkter är strategiska knutpunkter eller 

ett annat område centralt i en tät blandstad och 

som har stadskvaliteter, till exempel ett torg 

eller en annan naturlig samlingsplats. Dessa 

tyngdpunkter kan vara av både lokalt och 

regionalt intresse. Viktiga målpunkter kan till 

exempel vara stora bostads- och 

arbetsplatsområden, eller en större arbetsplats, 

skola/förskola, idrottsanläggning eller ett 

rekreationsområde. Accesspunkter är en 

knutpunkt som har ett stort resandeunderlag 

med både ett regionalt och ett lokalt intresse. 

Ett exempel på en sådan punkt är resecentrum. 

För att resor med kollektivtrafik ska vara 

smidiga och lockande är ett attraktivt 

resecentrum avgörande. Placering (närhet till 

anslutande kollektivtrafik samt målpunkter i 

centrala staden) och utformning (attraktivitet 

och tillgänglighet) är viktiga faktorer som 

påverkar både upplevelsen av stadskärnan och 

attraktiviteten för kollektivtrafiken.  

 

Som komplement till den utvecklade 

busstrafiken i staden kan ett bussystem skapas 

med egenskaper som tillgodoser de behov 

äldre och funktionsnedsatta har. Denna 

busstrafik körs med mindre fordon och innebär 

korta gångavstånd till hållplatser och 

kännetecknas av en lugn och trygg resa. Rätt 

utformad kan denna trafik ersätta en del av de 

resor som sker med färdtjänst. En 

linjenätsutredning ska visa hur ett sådant 

bussystem ska byggas upp. 

 

Kollektivtrafik för alla 

Ur jämlikhetsperspektiv är det viktigt att 

stadens kollektivtrafik är tillgänglig för alla 

invånare. Linjenätet med snabbhet i stråk med 

stort resandeunderlag kompletteras därför med 

kollektivtrafik för de resenärer som har behov 

av hög tillgänglighet i form av korta 

gångavstånd till/från hållplats. Den 

kompletterande trafiken har också till uppgift 

att erbjuda resmöjligheter i områden med 

sämre tillgänglighet till det övriga linjenätet. 

Dessa behov kan tillgodoses genom nya 

trafiklösningar så som samordning av allmän 

linjelagd trafik och särskild anropsstyrd trafik.  
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Kollektivtrafik i hela kommunen 

Ambitionen om en minskad andel biltrafik i 

staden medför att förutsättningarna för att välja 

kollektivtrafiken för boende i de mindre 

orterna och på landsbygden måste förbättras. 

Det är därför angeläget att öka andelen resor i 

kollektivtrafiken för de resor som sker i de 

perifera delarna av kommunen. En satsning ska 

ske på att förstärka de stråk på landsbygden där 

det största resandeunderlaget finns och där det 

finns en potential för ökat 

kollektivtrafikresande. Möjligheterna till 

kombinationsresor ska stärkas för de som bor i 

de mindre orterna och på landsbygden. 

Utbyggnad av pendlar- och 

samåkningsparkeringar samt cykelparkeringar 

vid hållplatser ska prioriteras. 
 

 
Samverkan för utveckling  

En mer attraktiv kollektivtrafik är en central 

utvecklingsfaktor för Katrineholms kommun. 

Kollektivtrafikens utveckling styrs och 

påverkas av många olika aktörer. Det formella 

ansvaret vilar på Sörmlandstrafiken som är 

regional kollektivtrafikmyndighet.  

 

Kollektivtrafikens infrastruktur finansieras till 

stor del av regionala och statliga medel där 

prioritering mellan olika objekt sker inom 

ramen för arbetet med den regionala planen för 

infrastruktur som antas av Regionförbundet 

efter samråd med bland andra länets 

kommuner och Trafikverket. Kommunen är 

starkt beroende av samverkan och samarbete 

med andra aktörer för utveckling av 

kollektivtrafiken. Katrineholms kommun ska 

därför utveckla samverkansformerna med 

dessa och andra aktörer inom 

kollektivtrafikområdet. Kommunen ska ta 

initiativ till att denna samverkan utvecklas i 

första hand inom ramen för etablerade forum.  

 

 

Biltrafik i en attraktiv stad 

Bilen spelar mycket stor roll i dagens 

trafiksystem och den har under mycket lång tid 

format samhället. Möjligheten att förflytta sig 

individuellt med bil har också stor påverkan på 

vår livsstil med stora möjligheter till rörlighet. 

I den fortsatta planeringen i Katrineholm ska 

möjligheter till rörlighet väga lättare, fokus ska 

i stället vara på tillgänglighet, det vill säga 

möjligheten att ta del av och använda utbudet 

inom olika områden.  

 

I översiktsplan för Katrineholms kommun 

konstateras att biltrafiken kommer att fortsätta 

att öka om dess utveckling sker som tidigare 

och att det är lätt att använda bilen i staden. 

Gatunätet i Katrineholm är väl utbyggt och 

lättillgängligt med ett stort utbud av 

kostnadsfria parkeringsplatser i de centrala 

delarna av staden. I invånardialoger har många 

invånare pekat ut olika trafikplatser och 

korsningar i staden som upplevs som 

trafikfarliga. 

 

Katrineholms kommun strävar efter att 

utveckla staden med större ytor för rekreation 

och umgänge, att minska buller och utsläpp 

från trafiken. För att utvecklingen ska leda mot 

detta mål krävs nya synsätt och ett tydligt 

trendbrott i trafikplaneringen som klarar 

översiktsplanens ambition om lägre andel 

biltrafik. Biltrafiksystemet måste också i högre 

grad vara anpassat till vad människor och miljö 

tål.  

 

Översiktsplanerna uttrycker mycket tydligt 

behovet av en ny syn på trafikplanering och på 

trafiksystemets utformning. Även inriktningen 

och de sju strategierna för stadsutveckling i 

Katrineholm visar på behovet av en omdaning 

av trafiksystemet i staden. Kommunens 

ställningstaganden i planer och program pekar 

entydigt mot en utveckling med ett hållbart 

trafiksystem med större andel gång- cykel och 

kollektivtrafikresor samt en minskad andel 

bilresor.  Enligt resvaneundersökningen har 

denna utveckling stöd hos invånarna med en 

uttalad vilja att minska sitt bilresande. 

Inriktningen mot ett mer hållbart trafiksystem 

gäller även för systemet på stor-regional och 

regional nivå. 
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Utveckling utifrån fyrstegsprincipen 
Vid val av åtgärder i biltrafiksystemet ska 

fyrstegsprincipen användas.  

I första hand ska kommunen verka för åtgärder 

som innebär att en bilresa eller biltransport inte 

behöver göras och att tillgänglighet till varor 

eller tjänster kan uppnås på annat sätt. Om en 

resa ändå måste göras ska kommunen verka för 

åtgärder som innebär att annat lämpligare 

transportsätt används (kollektivtrafik, cykel, 

gång). I andra hand ska åtgärder som vidtas 

innebära att trafiksystemet används effektivare, 

säkrare och miljövänligare. I tredje hand görs 

balanserade punktvisa förbättrings- och 

ombyggnadsåtgärder i befintlig infrastruktur. 

När åtgärder i steg 1-3 ej är tillräckliga ska 

kommunen verka för en balanserad utbyggnad 

av ny infrastruktur för biltrafik. Att 

utbygganden sker på ett balanserat sätt betyder 

att utformningen inte görs med överstandard 

eller innan trafikvolymerna har kommit upp i 

nivåer som kräver nybyggnad samt att andra 

värden än ökad framkomlighet också ska 

uppmärksammas. 

 

Konkreta åtgärder för biltrafiksystemet enligt 

fyrstegsprincipen ska tas fram inom ramen för 

en trafikplan för staden. Styrande för innehållet 

i en sådan trafikplan är kommunens inriktning 

att gång- och cykeltrafikanter ska ha företräde i 

staden framför biltrafik och att biltrafiken totalt 

sett ska minska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att styra utvecklingen i denna riktning 

krävs kraftfulla åtgärder och beslut som 

grundas på kommunens ambitioner i denna 

trafikstrategi för utveckling av de olika 

trafikslagen. 

Sådana åtgärder är, enligt fyrstegsprincipen, att 

skapa förutsättningar för ett strukturerat och 

kontinuerligt arbete med Mobility 

Management, se kap 7.4 nedan. Effektiva 

åtgärder för minskad biltrafik är också 

anpassning av hastigheter och utformning av 

gaturummet, se vidare nedan.  

 

Anpassning av skalan och 
utformning av gaturummet 

Att utveckla den fysiska miljön för minskad 

framkomlighet bidrar till att minska biltrafiken 

i staden. Översiktsplanens ambition att 

omvandla större gator och genomfartsleder till 

mer småskaliga stadsgator innebär att 

framkomligheten för biltrafiken minskar och 

att miljön kan utvecklas så att människor 

stimuleras att gå och vistas i staden. 

Ombyggnader till stadsgator i Katrineholm 

startar under året 2016, ambitionen är att 

anpassa minst en gata/stråk per år. 

Utbyggnaden ska ske enligt åtgärdsförslagen i 

Gestaltningsprogram för Katrineholm (Sweco 

2014).  

 

Figur 8: Illustration till möjlig utformning av Shared Space-yta vid Stadsparken. Ytan är upphöjd, vilket gör att 

fordontrafik får köra upp en nivå för att passera platsen. ”Välkommen till Lustgården” Gestaltningsprogram 
Katrineholm Sweco 2014. 
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Hastigheter för en hållbar stad 
Den tillåtna hastigheten är tillsammans med 

nätstrukturen avgörande för hur attraktivt det 

är att använda biltrafiknätet. Utbyggnader av 

biltrafiksystemet där höga hastigheter tillåts 

gör det mer attraktivt att färdas med bil och är 

starkt styrande för andelen bilresor i en stad. 

Hastigheterna på biltrafiknätet ska anpassas på 

ett sätt som gör att övriga färdmedel förbättrar 

sin konkurrenssituation enligt kommunens 

övergripande målsättningar. Hastigheten på 

huvudvägnätet ska vara som lägst i stadskärnan 

för att sedan stegvis kunna bli högre ju längre 

ut från stadens centrum man kommer. 

 

I stadens centrala delar ska gaturummet 

omvandlas på det sätt som beskrivs ovan vilket 

kommer att resultera i lägre hastigheter för 

biltrafiken. Det är angeläget att minska 

biltrafikens hastighet även i stadens utkanter, i 

mindre orter och på landsbygden. 

I stadens yttre delar ska ett mer finmaskigt och 

sammanhängande gatunät skapas i syfte att 

minska intensiteten i biltrafiken och med målet 

att inte ska skapa barriärer för gående och 

cyklister. 

 

Avsaknad av barriärer i gatunätet ökar 

orienterbarheten och gör det lättare att ta sig 

fram, binder samman stadens olika delar och 

sprider stadslivet till fler platser. Ett finmaskigt 

och sammanhängande gatunät förbättrar också 

tillgängligheten för alla trafikanter.  

Ett mer finmaskigt gatunät med lägre 

fordonshastighet ger förutsättningar för att 

förbättra samspelet mellan trafikanter vilket 

innebär ökad trafiksäkerhet. Lägre hastigheter 

för motorfordonstrafiken ska därför vara 

vägledande i den fortsatta planeringen av gator 

i Katrineholms stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobility Management påverkar 
invånarnas val 
Att arbeta med Mobility management (MM) 

definieras som mjuka åtgärder som påverkar 

resan innan den börjat. Mobility management 

är ett samlingsnamn för åtgärder som syftar till 

att påverka resebeteenden och transporter och 

är ett komplement till mer traditionell 

trafikplanering. Mobility management är ett 

koncept för att främja hållbara transporter och 

påverka bilanvändningen genom att förändrar 

resenärers attityder och beteenden. Åtgärder 

inom mobility management har en bevisad 

effekt för att öka andelen resor och transporter 

med hållbara färdmedel. Genom ett hållbart 

MM-arbete påverkas transportbehov och 

färdmedelsval vilket ger lokala effekter på till 

exempel miljö och trafiksäkerhet. 

 

En organisation för MM-arbete 

Katrineholms kommun ska använda Mobility 

Management för att nå målen i trafikstrategin. 

Kommunen ska arbeta med MM- 

verksamheten i bred samverkan med andra 

aktörer som invånarna, organisationer, det 

lokala näringslivet samt andra kommuner. 

MM-verksamheten inriktas mot utveckling, 

omvärldsbevakning, kunskapsspridning och 

marknadsföring. En central del är att 

stötta/hjälpa invånarna att bryta vanor och att 

skapa hållbara resmönster. 

Det exakta innehållet i arbetet och formerna 

för kommunens arbete inom detta område ska 

utredas. Att arbeta med dialog för ökat 

invånarinflytande, kampanjer för att 

marknadsföra hållbara resvanor och att ta fram 

planer för elevers resor till/från skola är 

exempel på aktiviteter inom ramen för MM-

arbetet. 
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Hållbara transporter 
Väl fungerande godstransporter är en 

förutsättning för såväl näringslivet som för 

lokal och regional utveckling. Rätt planering 

skapar förutsättningar för mer hållbara 

transporter och kan leda till minskad 

miljöpåverkan vilket är ett led mot en mer 

attraktiv stad. 

 
Precisera förutsättningar för 
varutransporter utifrån ambitionen att 
skapa en attraktiv stad 

Katrineholms kommuns arbete med att 

utveckla förutsättningarna för transporter och 

varor och gods ska utgå från den övergripande 

ambitionen att skapa en attraktiv stad. Det 

betyder att transporterna ska utföras så att 

konflikter med gående, cyklister och bilister 

minimeras och att barriäreffekter undviks. 

Ambitionen att skapa en attraktiv stad innebär 

också att handel och tjänsteföretag i staden ska 

ges goda villkor, bland annat när det gäller 

förutsättningar leveranser av varor och gods. 

Arbetet med att ta fram förutsättningar och 

riktlinjer för gods- och varutransporter ska 

därför präglas av en helhetssyn på stadens 

funktioner. 

 
Ökad kunskap om framtidens 
varutransporter 
Den ökade urbaniseringen och inflyttning till 

städer ställer allt större krav på stadens 

transporter. För transport av varor och gods ger 

också den ökande näthandeln stora effekter. 

Det finns behov av att öka kunskapen om vilka 

åtgärder som krävs för att transporter av varor 

och gods ska kunna ske på ett effektivt sätt i 

framtiden. Det behövs till exempel ökad 

kunskap om möjligheter att effektivisera 

transporterna genom särskilda körvägar, 

tidreglering och samdistribution. Behovet av 

att anpassa lastzoner och varumottagningar och 

att reglera kantstensparkering för att prioritera 

nyttotrafik i miljöer med stor efterfrågan på 

leveranser måste också klargöras. 

 
 

Aktiv samverkan för effektiva 
varutransporter i staden 

Utveckling av förutsättningar för transporter av 

varor och gods kräver samverkan mellan olika 

aktörer. En av kommunens uppgifter är att 

styra villkoren för godstransporter i staden, till 

exempel genom den fysiska planeringen och 

genom trafikplanering och trafikreglering. 

Transportörerna kan bidra genom att 

respektera de trafikregler som gäller, anpassa 

sina fordon och samlasta i högre grad. 

Fastighetsägarna kan anpassa och underhålla 

sina fastigheter så att de fungerar för de 

verksamheter som bedrivs och uppfyller de 

krav som ställs på varumottagning. 

Näringsidkarna kan bli mer flexibla ifråga om 

leveranstider och förbättra sina 

beställningsrutiner för att öka möjligheterna till 

samlastning. 

 

Katrineholms kommun ska utveckla ett forum 

för samråd och diskussion om inriktningar för 

transporter av varor och gods. Syftet är att ta 

fram riktlinjer för transporternas utförande i 

staden, i mindre orter och på landsbygden. 

Samråd ska till exempel ske när det gäller 

möjligheter till en mer effektiv logistik med 

transportsamordning samt frågor om 

tidsstyrning, lastzoner och parkeringsregler. 
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Bilparkering i en attraktiv stad 
 

Kommunens mål för bilparkering innebär 

strategier behövs både på kort och lång sikt för 

att skapa den attraktiva och hållbara stad som 

Katrineholm ska vara.  

För att uppnå strategierna om att prioritera 

hållbara färdmedel ska cykelparkering av god 

standard prioriteras för att vara ett fullgott 

alternativ till bilen. Katrineholms 

parkeringsstrategi ska på lång sikt minska 

efterfrågan på bilparkeringsplatser genom 

ändrade resvanor.  

 
Kort sikt: Förbättra användandet av 
befintlig parkering  
Den inventering som genomfördes över 

befintliga bilparkeringar i stadskärnan visade 

att parkeringen i dagsläget inte används 

optimalt. Det finns gott om parkering för bil i 

Katrineholm, samtidigt finns en generell 

uppfattning om att det är svårt att hitta 

parkeringsplats. För att råda bot på detta ska 

Katrineholm verka för ökat samnyttjande av 

reserverade parkeringsplatser och på det sättet 

tillgängliggöra en större del av beståndet för 

besökande att nyttja under dagtid.  

Översiktsplanen anger en tydlig 

prioriteringsordning där besöks-, pendlar- och 

boendeparkering ska gå före 

arbetsplatsparkering. Prioriteringsordningen 

gäller i första hand för de centrala delarna av 

tätorten.  Genom att reglera med tid och 

övervaka att regleringar följs kan kommunen 

styra parkeringsgrupper till olika delar av 

kommunen. Till exempel är en kort 

tidsreglering på platser nära handeln viktigt för 

att tillse att platser avsedda för kunder inte 

nyttjas för arbetsplatsparkering. För att 

synliggöra allmänna parkeringar ska 

vägvisning lotsa parkerande till större 

parkeringsplatser.  

Möjligheten att bo i Katrineholm och pendla 

till studier eller arbetsplats i annan kommun 

har redan tagits upp som en framgångsfaktor 

för att skapa den hållbara och attraktiva 

kommunen. Med anledning av detta behöver 

kommunen tillse en god tillgång på 

pendlarparkering i anslutning till tågstationen.  

Parkering för tyngre fordon som buss, lastbil, 

husvagn eller husbil behöver behovet utredas 

för att eventuella åtgärder ska bli effektiva. 

Inriktningen är att parkering för tyngre fordon 

ska anläggas utanför stadskärnan, med 

undantag för bussar för turism eller konferens.  

 
Lång sikt: Färre antal nya parkeringar, 
med bibehållen tillgänglighet 
De utpekade åtgärderna tillsammans med 

informationsinsatser och Mobility 

Management-insatser förväntas skapa ett 

framtida Katrineholm där fler resor sker med 

hållbara färdmedel, de befintliga parkeringarna 

för bil används till sin fulla potential och 

parkeringsbeståndet har en hög tillgänglighet. 

Det betyder att kommunen i planering och vid 

exploatering kan minska antalet tillkomna 

parkeringsplatser från dagens mått mätt. En 

förändrad parkeringsnorm vid nyexploatering 

kan möjliggöra för exploatörer att anpassa 

antalet nya parkeringsplatser efter behov och 

platsens förutsättningar, till exempel närheten 

till kollektivtrafik. I en förändrad 

parkeringsnorm vid nyexploatering är det 

också aktuellt att införa en parkeringsnorm för 

cykel, som säkerställer tillgången på god 

cykelparkering för boende.  
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Uppföljning 
Inom flera områden där trafikstrategin anger 

effektmål saknas det idag kunskap om 

utgångsvärden. För att uppföljningen av 

kommunens utveckling och uppfyllelsen av 

målen ska kunna ske är det därför centralt att 

en kartläggning av hur nuläget inom olika 

målområden ser ut. En del av målen är 

formulerade så att det finns ett målår då målet 

ska vara uppfyllt medan andra mål är 

formulerade som att det ska ske en 

kontinuerlig ökning eller minskning. De flesta 

delmålen har 2030 som målår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om målet har ett fast målår eller om en 

kontinuerlig förändring väntas avgör hur ofta 

uppföljning av utvecklingen bör ske. Hur 

uppföljning av de olika målen ska ske beror på 

hur målen är formulerade. En del av målen 

följs upp genom enkäter och 

resvaneundersökningar medan andra följs upp 

genom analyser av data eller den kommunala 

verksamheten. En plan för hur uppföljning av 

de olika målen ska tas fram. Planen ska visa 

när, hur och av vem målen ska följas upp. 
  

Figur 8: Begrepp för uppföljning av mål i Trafikstrategi Katrineholm 
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Ordlista  
I följande ordlista förklaras innebörden av de 

begrepp som används i strategin. 

 
Allmän platsmark 
Regleras i detaljplan och avser mark för 

gemensamma behov, exempelvis gata och torg. 

Kan endast upplåtas tillfälligt för enskilda 

behov. I tätorten Katrineholm har kommunen 

rådighet över allmän platsmark. 

Arbetsplatsparkering 
Avser parkering som används av en 

arbetstagare under arbetstid. Kan ske på allmän 

platsmark och kvartersmark. 

Beläggningsgrad 
Anger hur stor andel av tillgängligt 

parkeringsutbud som nyttjas vid ett visst 

tillfälle. Undersöks genom att notera antalet 

parkerade fordon. 

Besöksparkering 
Avser parkering till besökare till boende och 

andra verksamheter. Omfattar även 

kundparkering till butiker. Kan ske på allmän 

platsmark och kvartersmark. 

Boendeparkering 
Avser parkering vid bostaden eller till för 

boende i en viss fastighet på kvartersmark. 

Boendeparkering kan även innebära att vissa 

platser reserveras på allmän platsmark för 

boende i ett område och/eller att boende får en 

reducerad parkeringsavgift. 

Flexibla parkeringstal 
Flexibla parkeringstal innebär att byggherrarna 

ges möjlighet att påverka parkeringstalen om 

de erbjuder alternativa mobilitetslösningar som 

minskar bilparkeringsbehovet. 

Gatuparkering 
Parkering på gata på allmän platsmark eller 

allmän väg. 

Kvartersmark 
Regleras i detaljplan och avser mark för 

enskilda behov.  

 
Markparkering 
En samlad parkering på allmän platsmark eller 

kvartersmark. 

Mobilitetstal 
För mobilitetstal finns det ingen entydig 

definition, men det handlar om att 

utgångspunkten inte är ett specifikt tal för hur 

mycket bilparkering som ska anläggas. För 

varje projekt görs det istället en sammanhållen 

bedömning av hur olika trafikslag, 

infrastruktur och mobilitetstjänster tillsammans 

kan bidra till god tillgänglighet till det som ska 

byggas.   

Parkeringstal 
Parkeringstalen reglerar antalet 

parkeringsplatser ex. per lägenhet, 

kvadratmeter eller användning som ska 

anläggas av fastighetsägaren.  

Parkeringsanläggning  
En parkeringsanläggning är ett samlingsnamn 

för exempelvis parkeringsgarage, 

parkeringshus eller parkeringsdäck. 

Pendlarparkering 
Parkering vid bytespunkt för resenärer som 

avser att byta från eller till kollektivtrafik. Kan 

även kallas infartsparkering. 

Parkeringsnorm (P-norm) 
En parkeringsnorm är det regelverk som anger 

vilket parkeringsbehov som byggherren ska 

tillgodose för att få bygglov.  

Söktrafik 
Avser den trafik som uppstår då trafikanten 

letar efter parkering. 

Samåkningsparkering 
Enklare parkering, ibland anslutning till 

kollektivtrafik, med möjlighet att lämna sitt 

fordon för att samåka till sitt slutmål. Kan även 

kallas uppsamlingsparkering. 
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Inledning 

Katrineholms kommun har som mål att växa. 

År 2030 ska det bo 40 000 invånare i 

kommunen och tillväxten ska ske både i staden 

och på landsbygd.  Det innebär stora 

utmaningar. Målet är att skapa en attraktiv och 

långsiktigt hållbar stad i takt med att staden 

växer och förtätas för att ge utrymme åt fler 

invånare. För att uppnå det är det viktigt att 

kommunen har ett så effektivt transportsystem 

som möjligt och där är parkering är en del av 

den helheten.  

 

Idag har Katrineholm ett transportsystem där 

54 % av alla resor inom Katrineholm stad sker 

med bil, vilket inte är långsiktigt hållbart. 

Målet är att år 2030 ska endast 35 % av resorna 

ske med bil. Hur fördelningen ser ut mellan 

olika trafikslag, till exempel bil, gång- och 

cykel har effekt på hur attraktiv och tillgänglig 

stadsmiljön blir. Biltrafikens negativa 

konsekvenser minskar möjligheterna att skapa 

en tillgänglig och levande stadsmiljö, vilket är 

viktigt för att Katrineholm ska vara en attraktiv 

stad med tillväxt.  

 

Hur parkeringsfrågan hanteras påverkar 

trafiken eftersom möjligheten att parkera 

enkelt i staden har en tydlig inverkan på val av 

färdsätt.  

 

”Varje bilresa börjar och slutar på 

en parkeringsplats. 

Parkeringsåtgärder är därför ett av 

de effektivaste verktygen för att 

påverka bilanvändningen.” 

 
Ur Parkering för hållbar stadsutveckling, Sveriges 

Kommuner och Landsting (2013). 

 

Denna parkeringsstrategi är en del av 

kommunens arbete för en hållbar 

stadsutveckling och innebär ett tydligt 

ställningstagande kring hur parkering ska 

kunna användas som ett verktyg att nå den 

utveckling som kommunen önskar.  

 

Parkeringsstrategin är en fördjupning och en 

del i kommunens övergripande trafikstrategi. 

Syftet med trafikstrategin är att beskriva den 

långsiktiga inriktningen för de olika 

trafikslagen och för utveckling i stad och på 

landsbygd. Förutom parkeringsstrategin 

innefattar trafikstrategin också en 

trafiknätsanalys, gång- och cykelplan samt 

hastighetsplan för kommunen. 

 

Det är Översiktsplanen 2030 – del staden och 

del landsbygd som pekar ut inriktningen för 

såväl trafikstrategin som parkeringsstrategin.  

 

Varför en parkeringsstrategi? 
Det är främst i översiktsplanen i del staden, 

men också i del landsbygd som det konkreta 

behovet av att ta fram en parkeringsstrategi 

lyfts fram, och en inriktning ges om hur den 

ska vara utformad.  

 

I översiktsplanen står att det övergripande 

målet med parkeringsstrategin ska vara en 

långsiktigt hållbar stadsutveckling som uppnås 

genom: 

 En effektiv markanvändning i staden 

Katrineholm 

 

 Främja resandet med kollektivtrafik, 

gång och cykel i kommunen 

 

 En attraktiv stadsmiljö. 

Avgränsningar 
Parkeringsstrategin behandlar 

parkeringsplatser och parkeringssituationen i 

centrala Katrineholm, varav de flesta i 

stadskärnan och för handeln attraktiva 

parkeringsplatser
1
. 

 

De olika typerna av parkering som omfattas av 

denna strategi är: besöks-, boende- och 

arbetsplatsparkering för främst cykel och bil. 

Den omfattar även delar om parkering för 

andra fordon så som lastbil, buss och 

husbil/husvagn, och andra parkeringsformer 

som pendlar- och uppsamlingsparkering. 

  

                                                      
1
 Inom 200 meter gångavstånd från målpunkten. 
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Utgångspunkter 

 
Översiktsplan- del staden och 
landsbygd 
 

I översiktsplanen lyfts behovet av en 

parkeringsstrategi och en inriktning ges om hur 

den ska vara utformad. I planen ges riktlinjen 

att ta fram en parkeringsstrategi för hållbar 

stadsutveckling, dels för en effektivare 

markanvändning i tätorten Katrineholm och 

dels för att främja resandet med kollektivtrafik, 

gång och cykel i kommunen och en 

attraktivare stadsmiljö. 

 

Följande inriktningar formuleras gällande 

parkering i översiktsplanen – del staden 

(2014):  

 Parkering för kunder, besökande och 

boende ska gå före 

verksamhetsparkering i stadskärnan. 

 

 Vid lokalisering där det finns god 

tillgång till alternativ till bil bör 

parkeringsstrategin bidra till att minska 

tillgången på arbetsparkering. 

 

 Antalet pendlarparkeringar i närheten 

av resecentrum ska byggas ut. 

 

 I de centrala delarna ska tillgång på 

parkeringsplatser finnas med tydlig 

skyltning var de finns och hur många 

platser som finns lediga. 

 

 Utanför staden kan så kallade 

uppsamlingsparkeringar strax utanför 

stadskärnan anläggas. 

 

 Efterfrågan på parkering kan styras 

genom tid- och prissättning.  

 

 Effektiv cykelparkering ska vara väl 

utplacerad i staden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I strategin kan en parkeringsnorm 

införas där antalet bilplatser per 

lägenhet vid nyexploatering regleras 

för att minska risken för överetablering 

av parkeringsplatser i centrala 

Katrineholm. 

 

 En öppen parkeringsplats kan byggas 

om till bostäder med 

parkeringsmöjligheter under mark eller 

i markplan  

 

Parkering utgör en liten del av ”Översiktsplan 

– del landsbygd” från 2016, där det framgår att 

tillgång på pendlarparkering vid resecentrum 

och uppsamlingsparkeringar utanför 

stadskärnan i Katrineholm ska finnas.  

 

Gång- och cykelplan Katrineholms 
kommun 
 

I gång- och cykelplanen behandlas 

cykelparkering i Katrineholm i form av nuläge 

och en ambition om framtida cykelparkering.  

 

Nuläget beskrivs i korta ordalag, bland annat 

att det finns gott om cykelparkering i 

Katrineholm, att cykelparkeringen kring 

exempelvis skolor och på Köpmangatan kan 

bli fulla samt att det står en del skrotcyklar i 

ställen.  

 

Enligt gällande gång- och cykelplan för 

Katrineholms kommun (2014) ska den 

framtida cykelparkeringen vara smidig och 

säker, eftersom det påverkar viljan att välja 

cykel som transportmedel. 
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Tidigare utredningar om parkering 

 
 
Handelsutredning Katrineholm- 6 juni 2009 
 

Konsultföretaget Nordplan fick år 2009 i 

uppdrag av Katrineholms kommun att utföra 

en handelsutredning i Katrineholm för att ge 

kommunen bättre kunskap om hur 

Katrineholms centrum fungerar och kan 

utvecklas med avseende på handel. Resultatet 

redovisas i rapporten Handelsutredning 

Katrineholm från den 6 juli 2009. 

 

Analysen av handeln i centrala Katrineholm är 

baserad på Nordplans egenutvecklade modell: 

”Kolla Läget” där effekten på handeln av 

följande huvudparametrar; grannar, stråket, 

miljön, parkeringen, kollektivtrafiken och 

konkurrensen undersöks.  

 

Parkeringen som undersöks avser 

besöksparkering i centrum. Enligt 

handelsutredningen saknas cirka 50 

bilparkeringsplatser som är nyttiga för handeln. 

Detta innebär att nya platser bör tillskapas eller 

att befintliga parkeringsplatser nyttiggörs för 

handeln. Utredningen nämner avgiftsbelagd 

parkering som en strategi för att utnyttja 

befintligt utbud bättre. Detta berörs dock inte 

mer i utredningen utan Nordplans koncept 

utgår endast ifrån att öka utbudet.  

 

Utredningen behandlar också tillgängligheten 

med kollektivtrafik, gång och cykel till 

centrumhandeln som en framgångsfaktor.  

 

I utredningen presenteras en rad åtgärder för 

att öka utbudet av parkering i centrum och 

förbättra tillgängligheten med bil, bland annat 

åtgärden att minska gågatunätet. Utredningen 

fastslår dock också att det är främst 

dagligvaruhandel som påverkas positivt av 

denna åtgärd. Sällanköp påverkas i större 

utsträckning av en trevligare miljö. 

 
 
 
 
 
Trafik och parkering i Katrineholm-  
10 juli 2009  
Katrineholms kommun beställde 2009 en 

trafik- och parkeringsutredning av Nordplan 

med syfte att utreda främst tillgängligheten för 

centrumhandeln. I utredningen görs en 

nulägesanalys för bil-, gång-, cykel- och 

kollektivtrafik samt en parkeringsanalys i 

centrum baserad på genomförd inventering av 

beläggning. Även cykelparkering behandlas 

ytligt.  

 

Enligt utredningen är beläggningen ca 65% på 

de undersökta parkeringarna, men cirka 125 

nyttiga parkeringsplatser för handeln saknas 

när hänsyn tas till ett dimensionerat behov för 

en lönevecka i oktober eller april. Med det 

behov av bilplatser som handelsutredningen 

fastställer och ett framtida bilplatsbehov 

bedömer Nordplan att totalt cirka 200 för 

handeln nyttiga bilplatser bör tillkomma.  

 

Utredningen anger även att delar av den 

undersökta parkeringen troligtvis används som 

arbetsplatsparkering. 

 

Utredningen konstaterar att gång- och 

cykelvägnätet i Katrineholm är väl utbyggt, 

men att det är sämre tillgänglighet i öst-västlig 

riktning i och med den barriäreffekt Vasavägen 

utgör. Det saknas bra och ordnad 

cykelparkering i centrala Katrineholm enligt 

utredningen.  

 

Tillgänglighet till kollektivtrafik bedöms vara 

god och inga specifika åtgärder för att främja 

kollektivtrafikens tillgänglighet till 

centrumhandeln föreslås mer än att konstatera 

att det finns utrymme längs Vasavägen för nya 

hållplatslägen. 
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Värt att veta om 
parkering  
 

Det finns i huvudsak två sätt att arbeta med 

parkering för hållbar stadsutveckling. Det 

första är att på längre sikt förändra resvanor 

och parkeringsutbud genom regler och 

riktlinjer vid nyexploatering. Det andra är att 

på kort sikt påverka parkeringsutbud genom 

reglering och prissättning (SKL 2013:12).  

Parkeringsändamål och parkering 
för olika fordon 

Besöksparkering  
Besöksparkering är parkering som sker för 

tillfälligt besök till en verksamhet. 

Besöksparkeringen kan vara en tillgång för 

stadskärnan och centrumhandeln, givet att den 

utnyttjas effektivt. Ett effektivt utnyttjande 

uppnås när utbudet på parkering i anslutning 

till viktiga målpunkter varken är för stort eller 

för litet, när omsättningen på 

parkeringsplatserna är ändamålsenlig och 

söktrafiken minimeras (SKL 2013:15).  

Boendeparkering 
Boendeparkering avser parkering vid bostaden 

och bör i första hand anordnas på 

kvartersmark, men i de fall det inte är möjligt 

kan boendeparkering anordnas på allmän 

platsmark.  

 

Det har konstaterats att en god tillgänglighet 

till parkering för boende har ett samband med 

högt bilinnehav, och till en högre sannolikhet 

för att fordonet används till dagliga resor när 

ett annat färdmedel skulle kunna användas. Det 

medför alltså en ökad miljöpåverkan. 

Detsamma gäller även en reglering som 

medför att fordonet måste flyttas varje dygn 

(SKL 2016:16). 

Arbetsplatsparkering 
Arbetsplatsparkering avser parkering vid 

arbetsplatsen och bör, precis som 

boendeparkeringen, i första hand anordnas på 

kvartersmark. Det är inte lämpligt att anordna 

arbetsplatsparkering på allmän platsmark då 

det konkurrerar med angöring och 

korttidsparkering.  

 

Tillgång till gratis parkering vid arbetsplatsen 

ökar sannolikheten att bilen används för 

arbetsresor (SKL 2013:17). 

Pendlar- och uppsamlingsparkering 
Med detta menas parkeringsplatser som är till 

för byte mellan olika trafikslag och som främst 

är avsedda att användas i samband med resor 

till arbete eller studier. De parkeringsplatser 

som ska underlätta byte till kollektivtrafik 

benämns oftast som pendlarparkering, och för 

byte till bil benämns som 

uppsamlingsparkering (företeelserna kan även 

ske på samma parkeringsplats). Parkeringarna 

kan vara placerade i utkanten av centralorten, i 

kransorter, men också centralt i anslutning till 

kollektivtrafik.  

 

Parkeringen syftar till att underlätta för att bil 

endast ska användas då det ”är nödvändigt” 

och på det sättet bidra till ett hållbart resande 

(SKL 2016:36). Om det är ett stort utbud av 

platser, eller om ingen reglering sker, ökar 

risken för att parkeringen används för andra 

ändamål än de avsedda. Det kan därför vara 

betydelsefullt att genom reglering i tid eller 

kostnad påverka användarna så att parkeringen 

används så effektivt som möjligt. 

Parkering för cykel 
Besöks-, boende- och arbetsplatsparkering 

behövs inte enbart för bil utan också för cykel. 

Det är därför viktigt att ha alla 

parkeringsändamål i åtanke när det planeras för 

cykelparkering. I första hand ska boende- och 

arbetsplatsparkering ske på kvartersmark, men 

parkering kan anordnas på allmän platsmark. 

Besöksparkering kan i högre grad anordnas på 

allmän platsmark.  

 

Cykelparkering bör i större utsträckning än 

bilparkering anordnas i omedelbar närhet till 

målpunkterna. Om en cykelparkering saknas 

eller är full ställs cyklarna oftast utanför de 

anordnade parkeringarna, vilket kan utgöra ett 

hinder för gående och speciellt för personer 

med funktionsnedsättning. Viljan att parkera 

längre bort från målpunkten kan öka något om 

en högre standard på cykelparkering erbjuds 

där.  

 

Högre standard kan exempelvis innebära 

möjlighet till att låsa fast cykeln i ramen, 

väderskydd, god belysning och cykelgarage. 

Vad som är en attraktiv cykelparkering varierar 
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beroende på hur cyklisten har tänkt använda 

parkeringen, men även miljön runt omkring 

påverkar samt drift- och underhåll av 

parkeringen. Tidigare studier har visat att 

kvinnor i högre utsträckning än män väljer 

cykel som färdmedel. Studier har också visat 

att kvinnor är mer benägna än män att välja 

bort parkeringar som upplevs otrygga. (SKL: 

2013) Tillgången till fullgod och trygg 

cykelparkering är därför både en 

hållbarhetsfråga och en jämställdhetsfråga.  

 

Om cykelparkeringen är lättillgänglig, attraktiv 

och säker samtidigt som bilparkeringen är 

mindre tillgänglig, kan färdmedelsvalet 

påverkas och fler välja cykel (SKL 2016:11). 

Parkering för lastbil 
Det är möjligt att anordna parkering och 

uppställning av lastbil på gatu- och 

kvartersmark. Det kan vara lämpligt av 

säkerhets- och miljöskäl. Parkeringarna bör i 

första hand anordnas för fordon från 

verksamheter utanför kommunen, eftersom de 

har sämre möjlighet att lösa parkering på 

kvartersmark. 

 

Korttidsuppställning och korttidsparkering kan 

anordnas för fordon som tillfälligt behöver 

parkera, till exempel i väntan på en leverans. 

Parkeringen kan vara nödvändig för att inte 

förhindra framkomligheten och påverka 

säkerheten för andra trafikanter. Lämpliga 

parkeringsplatser kan vara i industriområden 

och vid bensinstationer i anslutning till 

mottagaren (SKL 2016:36). 

 

Långtidsuppställning kan anordnas för fordon 

där föraren behöver en parkeringsplats en 

längre tid, exempelvis vid dygnsvila. Vid en 

sådan parkering kan säkerhetsåtgärder krävas 

för förarna och godset. Åtgärderna kan vara 

kostsamma, så behov och efterfrågan bör 

undersökas noggrant (SKL 2016:36).  

Parkering för buss 
Bussparkering kan anordnas på kvarters- och 

allmän platsmark. Parkering bör anordnas i 

anslutning till besöksmål som lockar turister 

eller besökare med buss (SKL 2016:34). 

Parkering kan även efterfrågas av 

bussoperatörer för tidsreglering. För 

bussoperatörer bör tidsreglering ske på 

kvartersmark då det i annat fall inte är möjligt 

att avsätta parkering för en speciell operatör.  

Att anordna en ändamålsenlig bussparkering 

kan främja att fler reser kollektivt. 

Parkering för husvagn och husbil 
Husvagn och husbil får parkera på allmän 

platsmark om en lokal trafikföreskrift inte 

säger annat. Reglerna kan skilja markant 

mellan städer. 

 

Att erbjuda husvagns- och husbilsparkering 

kan gynna den lokala besöksnäringen (SKL 

2016:38). Service i form av exempelvis el kan 

göra parkeringen mer attraktiv. 

Parkeringsplatsen bör dock regleras specifikt 

för släpkärra (husvagn) eller personbil klass II 

(husbil) så att inte andra fordon ställer sig på 

platsen.  

 
Reglering av parkering 
Parkeringsreglering i form av tid, avgift och 

tillstånd (exempelvis för boende eller för 

personer med funktionsnedsättning) är 

effektiva sätt att styra hur parkeringen 

används. En lämplig prissättning i kombination 

med tidreglering och reservation för vissa 

trafikanter är kraftfulla verktyg att påverka 

parkeringsanvändningen så att det främjar 

prioriterade trafikantgrupper.  

 

Beroende på hur marken är upplåten, som 

allmän platsmark eller kvartersmark har 

kommunen olika möjlighet att reglera 

parkering. Allmän platsmark är avsett för 

gemensamma behov och eftersom alla 

medborgare ska ha lika rätt till platsen enligt 

likställighetsprincipen (i kommunallagen 

1991:900, 2 kap. 2§) får den därför endast 

upplåtas tillfälligt för andra ändamål. Detta 

gäller med få undantag.  

 

Parkering på kvartersmark omfattas inte av 

likställighetsprincipen och det ger kommunen 

fler möjligheter att upplåta marken för andra 

trafikantgrupper och fordon. 
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Tid 
Tidsreglering kan innefatta hur länge och 

under vilka tider parkeringen får användas. 

Begränsningar kan sättas för att underlätta 

vissa grupper att hitta en parkeringsplats 

(besöks-, boende- och arbetsparkering). 

Korta tidsintervall för parkering gynnar 

besöksparkeringen och handeln i och med att 

fler har möjlighet att parkera på samma plats 

under en dag, medan reglering med längre 

tidsintervall innebär bättre förutsättningar för 

arbetsplats- pendlar- och boendeparkering 

(SKL 2016:16). 

Avgift 
Reglering genom parkeringsavgifter är ett 

medel för kommunen att påverka så att 

parkeringsutbudet används på det sätt som 

kommunen önskar och föreskriver. Syftet 

med avgiften är att förenkla regleringen av 

trafik och dess ordnande. Med lämplig 

prissättning kan både efterfrågan på parkering 

samt färdmedelsvalet påverkas (SKL 2016:17). 

Då fungerar en avgift som en tröskel som 

bidrar till att de bilfärder som inte anses lika 

viktiga undviks. En avgift kan också tydliggöra 

kostnaderna för drift, underhåll och 

övervakning av parkering. 

Reserverade platser 
Kommuner har möjlighet att styra vilka 

fordonsslag, vilken trafikantgrupp eller fordon 

med en viss last som får parkera på allmän 

platsmark. Möjligheten att reservera plats på 

allmän platsmark är dock mycket begränsad, 

eftersom det saknas lagligt stöd. Det är endast 

funktionsnedsatta, boende och yrkestrafik som 

får särbehandlas eftersom de är undantag från 

likställighetsprincipen (lag 1957:259). 

Däremot kan vissa platser anordnas för olika 

fordonstyper (SKL 2016:18).  

 

På kvartersmark har kommunen och andra 

aktörer möjlighet att upplåta marken till privata 

aktörer och privatpersoner, exempelvis 

reservera plats för bilpool samt erbjuda 

möjlighet till förhyrd plats. Förhyrda platser 

kan med fördel användas för samutnyttjande. 

Exempelvis kan arbetsplatsparkering i stor 

utsträckning användas till besöksparkering 

under helger och kvällar eftersom behovet av 

parkering för olika ändamål varierar över 

dagen, se figur 1.   
 

 

 

 

Figur 1. Ungefärlig beläggning över en dag 

fördelat på ärende. Källa: Policy för parkering, 

SKL (2007) och egen bearbetning. 

 

En möjlig negativ effekt av samnyttjande av 

boendeparkering (besöksparkering under 

dagtid/ boendeparkering under natten) är att 

det kan leda till att bilen används till dagliga 

resor om den måste flyttas varje dygn.  
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Åtgärder för att 
förändra resvanor 
 

Mobility management (MM) kan beskrivas 

som beteendepåverkande åtgärder för att 

påverka resan innan den har börjat 

(Trafikverket 2011:2). Dessa åtgärder är som 

mest effektiva om de görs i samband med 

förändringar i infrastruktur, reglering eller 

tjänster, eller i samband med att personer 

flyttar till en ny bostad eller börjar på en ny 

arbetsplats. Åtgärderna kan också vara 

effektiva verktyg för att skapa acceptans för 

förändringar, till exempel i utbud eller 

reglering av parkering.  

 
Hållbar lokalisering och planering 
Möjligheten att påverka transporter i staden 

och därmed parkeringsbehovet sker redan då 

bostäder, arbetsplatser, handel och andra 

verksamheter lokaliseras i förhållande till 

andra viktiga funktioner samt hur 

trafiksystemet är utformat (Trafikverket 

2011:17). 

 

En hållbar planering, exempelvis nära centrum 

eller med god tillgänglighet för kollektivtrafik 

och bra förutsättningar för gång- och 

cykeltrafik, kan i förlängningen innebära ett 

lägre parkeringsbehov för bil och kan främja 

hållbart resande. Detta bör tas hänsyn till 

genom flexibla parkerings- eller mobilitetstal. 

 
Informationskampanjer 
Informationskampanjer främjar i första hand 

frivillig beteendeförändring genom att öka 

medvetenheten om fördelarna med hållbara 

resor och kan på sikt främja gång-, cykel och 

kollektivtrafik. Informationsinsatser kan även 

omfatta kampanjer som till exempel så kallade 

hälsotrampare och testresenärer. Dessa 

kampanjer riktar sig främst till de som pendlar 

med bil och de utmanas att under kampanjen 

prova på ett annat sätt att resa (MM 2016). 

Denna typ av kampanjer är särskilt effektiva i 

samband med att förändringar i infrastruktur 

eller utbud (exempelvis av cykel- eller 

bilparkering sker). Informationskampanjer kan 

även nyttjas för att skapa mer förståelse och 

acceptans för förändringar i utbud och 

reglering av parkering. 

Resplaner 
Resplaner, gröna resplaner eller 

mobilitetsplaner är ett paket av åtgärder som 

kan användas av arbetsgivare eller exploatörer 

för att främja anställda eller boende att resa 

mer hållbart. Även kommuner kan rikta sig 

direkt till medborgare med individuella 

resplaner för att hjälpa dem att hitta ett sätt att 

resa mer hållbart i vardagen (MM 2016).  

 

Resplaner kan på sikt leda till ett lägre 

parkeringsbehov för bil eftersom de gör det 

möjligt för fler att nå sin bostad eller 

arbetsplats utan bil. De kan således ligga till 

grund för beslut om förändring av utbud eller 

reglering av parkering. 

Flexibla parkeringstal eller 
mobilitetstal 
Den kommunala parkeringsnormen reglerar 

ofta ett minimalt antal parkeringsplatser som 

ska byggas i samband med exploatering. Detta 

för att förhindra att allmän platsmark tas i 

anspråk för parkering som egentligen bör 

finnas på kvartersmark. Genom att använda sig 

av flexibla parkeringstal kan parkeringsutbudet 

på kvartersmark i större utsträckning anpassas 

till exploateringens förutsättningar och behov 

för att förhindra att fler parkeringsplatser än 

nödvändigt anläggs (Trafikverket 2011:31-32).  

 

Flexibla parkeringstal innebär att exploatören 

inte behöver bygga lika många 

parkeringsplatser som parkeringstalet anger om 

de inför åtgärder som sänker bilbehovet och 

underlättar ett mer hållbart resande. För 

mobilitetstal finns det ingen entydig definition, 

men det handlar om att utgångspunkten inte är 

ett specifikt tal för hur mycket bilparkering 

som ska anläggas. För varje projekt görs det 

istället en sammanhållen bedömning av hur 

olika trafikslag, infrastruktur och 

mobilitetstjänster tillsammans kan bidra till 

god tillgänglighet till det som ska byggas.   

 

Enligt den kommunala likställighetsprincipen 

måste villkoren för bedömning av 

parkeringstal fastställas för att alla byggherrar 

ska kunna ha samma möjlighet till avsteg 

(SKL 2012:51). 
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Parkeringsköp 
 

Vid exploatering i centrala lägen kan 

parkering, vid brist på utrymme inom egen 

kvartersmark, anordnas på annan mark. Detta 

kan tillämpas med civilrättsliga avtal där 

kommunen mot betalning från fastighetsägare 

ordnar parkering (MaxLupo 2011:29). 

Kommunen kan erbjuda fastighetsägare att 

göra parkeringsköp på den kvartersmark som 

kommunen eller dess bolag förfogar över, men 

parkeringsköp kan inte göras på allmän 

platsmark.  

 

För att parkeringsköp ska kunna tillämpas 

måste ett acceptabelt gångavstånd till 

parkeringsplatsen för olika parkeringsändamål 

fastställas. För bilparkering bör ett lika långt 

avstånd till parkeringen som till 

kollektivtrafiken accepteras så länge det inte 

handlar om handikapparkering, där avståndet 

mellan parkering och entré till målpunkten inte 

ska överstiga 25meter. Avstånden i tabell 1 

utgår ifrån andra kommuners riktlinjer och 

anvisade avstånd från SKL. Avstånden bör 

jämföras med avståndet till en hållplats för 

lokal kollektivtrafiktrafik respektive 

resecentrum i centrala Katrineholm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 1. Acceptabla gångavstånd till bilparkering varierar 
beroende på parkeringsändamål, men också på närheten 
till kollektivtrafik. 

Ändamål Gångavstånd till 

parkering 

Besöksparkering  

- bostäder Upp till 200 meter 

- kund Upp till 200 meter 

Boendeparkering Upp till 400 meter 

Arbetsplatsparkering Upp till 600 meter 

 

För cykelparkering bör gångavståndet inte 

överstiga 25 meter för korttidsparkering, men 

kan ligga längre bort om den parkerande har 

avsikten att parkera under en längre tid. 

Egenskaper som väderskydd och säkra 

parkeringar värderas också högre av 

långtidsparkerare, vilket gör att dessa kan 

placeras längre bort från målpunkten. (SKL 

2010:124) 
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Foto: Hanna Maxstad 
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Hur ser det ut idag? 
 

Trafikläget idag 
 

 

Kartbilden nedan visar de större portarna in till 

Katrineholms centrum och tydliggör hur 

kommunen vill att personbilstrafik och annan 

trafik till- och från centrum ska röra sig.  Dessa 

sträckor har vägvisning mot Katrineholm eller 

Katrineholm centrum. 

  

För det mest centrala gatunätet har sträckor 

med specifik reglering märkts ut, samt länkar 

där biltrafik får utökad framkomlighet. I övrigt 

har biltrafiken tillgänglighet i hela centrum, 

med riktlinjerna att trafiken ska vara trygg och 

anpassas till oskyddade trafikanters 

förutsättningar.  

 

 

 

 

 

 

 

Gatunätet i centrum är dimensionerat så att 

soplastbil och godslastbil kan nyttja det.  

Framkomlighet för bussar och 

utryckningstrafik säkras genom samråd i 

samband med alla ombyggnationer och 

projekt.  För verksamheter som har behov av 

varuförsörjning med större transporter 

(lastbilar om 24 m) finns tillgänglighet på vissa 

huvudgator. Separata dialoger hålls med dessa 

verksamheter för att tillse deras 

varuförsörjning och nå gemensamma 

lösningar. 

 



 
 

Parkeringsstrategi | Katrineholms kommun 

13 

 

Parkeringsläget idag  
 

Frågan om bilens utrymme i staden 

uppmärksammas i översiktsplanen. Idag är det 

lätt att transportera sig med bil i Katrineholm 

och det finns till relativt gott om 

parkeringsplatser. Ändå är upplevelsen att 

parkeringsplatserna inte räcker till. Genom 

åren har frågan om parkeringsavgifter kommit 

upp med jämna mellanrum och det har då setts 

som en konkurrensfördel för Katrineholms 

centrumhandel att ha avgiftsfria parkeringar 

för kunder. Utbudet av cykelparkering är sedan 

översiktsplan och gång- och cykelplan antogs 

en prioriterad fråga som tillsammans med 

utbyggt och väl underhållet cykelnät ska ge 

cykeln konkurrensfördelar gentemot bilen.  

 

Sedan 1999 har kommunen en policy för 

övervakning av bilparkering som hanterar 

trafikfarliga parkeringar, parkeringar som 

hindrar tillgänglighet, strider mot 

parkeringsförbud och överskrider gällande 

tidsregleringar. I dagsläget är 

parkeringsövervakningen upphandlad på 

entreprenad.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att förstå hur parkeringssituationen ser ut 

idag har nuvarande parkeringsutbud och 

användning av parkering i Katrineholm 

inventerats. Inventeringen syftar till att ge ett 

underlag att utgå ifrån då strategier som avser 

utbud och reglering på parkering föreslås. 

 

Inventeringen har gjorts i två zoner i 

Katrineholm. Zon 1 består av kommunens 

centrumkärna och zon 2 centrala lägen utanför 

kärnan. Den yttre gränsen av zon 2 är ungefär 

1,5 km från centrumets mitt så allt inom de 

inventerade zonerna är att betrakta som inom 

acceptabelt gång- och cykelavstånd. 

 

  

Figur 2: Zonindelning som har använts vid inventeringen av cykel- och bilparkering  
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Cykelparkering 

Inventering av cykelparkering i Katrineholm 

har utförts tidigare, men inför arbetet med 

parkeringsstrategin inventerades 

cykelparkeringen igen. Detta för att även 

omfatta en bedömning av kvalitet på parkering, 

en översyn av parkeringsutbud vid viktiga 

målpunkter i staden och en inventering av 

antalet cyklar som finns parkerade utanför de 

ställ som finns tillgängliga.  

Beläggningsinventeringen utfördes i september 

2016 och den kompletterades med en 

inventering av kvalitet på cykelparkeringen i 

oktober 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Utbud och användning 
Inventeringen visar att det i Katrineholm finns 

runt 3 600 parkeringsplatser för cykel i zon 1 

och zon 2. Placeringen av platserna redovisas i 

figur 3 där färgerna indikerar antal 

cykelparkeringsplatser per yta. Som det går att 

utläsa i bilden har majoriteten av platserna ett 

utbud av mellan 1 och 20 parkeringsplatser för 

cykel (gröna och gula prickar).  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 3: Antalet cykelparkeringsplatser  
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Figur 4. Beläggningsgrad för cykelparkeringsplatser 

I figur 4 framgår hur stor andel av de inventerade cykelparkeringsplatserna som användes vid inventeringstillfället.  

Figur 5. Heatmap för var flest cyklar finns parkerade.  

Figur 5 visar var det stod flest cyklar vid inventeringstillfället, vilket ger en indikation om var efterfrågan på 

cykelparkering är stor. Kartan visar att många cyklar är parkerade i anslutning till tågstationen (särskilt på den södra 

sidan), i centrum i anslutning till arbetsplatser och butiker, i bostadsområden samt i anslutning till Järvenhallen/ 

Järvenskolan. 
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           Figur 6: Bilden visar var det råder ett underskott av cykelparkeringsplatser. 

Avslutningsvis visar figur 6 vilka platser där antalet parkerade cyklar är större än antalet cykelställ. Det kan både vara fall 

där cyklar är parkerade på platser där det helt saknas ställ, men också platser där det är färre cykelställ än parkerade 

cyklar. 
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Standard 
 

Inventeringen visar att standarden på en stor 

del av den cykelparkering som finns i 

Katrineholm inte gör det möjligt att låsa fast 

cykeln på ett säkert sätt eller att få skydd för 

väder och vind. Vidare framgår det att 

cykelparkering saknas nära flera målpunkter 

vilket resulterar i att cyklister väljer att parkera 

cyklarna nära entré eller målpunkt ändå. Nedan 

visas några exempel där standard eller 

lokalisering bidrar till att cykelparkering inte 

finns där det önskas eller att cyklarna inte kan 

lämnas säkert.  

 

Exempel på låg standard 

 

Exempel på bristande underhåll 
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Exempel på där cykelparkering saknas 

 
 
 
 
Vad visar inventeringen av 
cykelparkering? 
Inventeringen visar att det totalt sett finns en 

stor ledig kapacitet för cykelparkering i 

Katrineholm, dock är fördelningen mellan de 

olika cykelparkeringsplatserna ojämn. 

Cykelparkeringens lokalisering och kvalitet har 

stor betydelse för om- och hur den används. På 

många platser i Katrineholm är kvaliteten på 

cykelparkering låg, det vill säga att det saknas 

möjlighet att låsa fast cykeln i ramen, det 

saknas väderskydd eller det saknas belysning. 

Kvaliteten på cykelparkeringen bör förbättras 

för att det ska upplevas som ett mer attraktivt 

val att resa in till centrum med cykel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventeringen visar att den största bristen på 

cykelparkeringsplatser finns i de centrala 

delarna (särskilt vid resecentrum) samt kring 

Järvenhallen/Järvenskolan. Det kan dock 

finnas en stor efterfrågan på andra platser i 

Katrineholm eftersom det i många fall saknas 

parkeringsmöjlighet eller är av bristande 

kvalitet. Det kan alltså finnas potentiella 

cyklister som idag väljer andra färdmedel. 
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Bilparkering  
 

Inventering av bilparkering i Katrineholm har 

gjorts tidigare, men inför strategiarbetet 

genomfördes en mer ingående inventering. 

Inventeringen omfattade ett större område än 

tidigare för att få en mer heltäckande bild av 

parkeringsutbudet. Inventeringen omfattade 

även registrering av vilka fordon som stod 

parkerade i de mest centrala delarna av staden 

för att nå en fördjupad förståelse av hur 

bilparkeringsplatserna i Katrineholm används. 

Slutligen gjordes också en så kallad 

observationsstudie där de personer som 

parkerade på fyra centralt belägna platser 

frågades vart de var på väg för att urskilja om 

deras ändamål med parkeringen var pendling 

eller arbete i Katrineholm.  

 

En första inventering av utbud, beläggning och 

parkerade fordon genomfördes i maj 2016 och 

kompletterades sedan i september 2016 med 

ytterligare en inventering av beläggningen i 

zon 2. 

 Observationsstudien genomfördes i augusti 

2016.  

 

Utbud och användning 
Inför inventeringen i fält genomfördes en 

genomgång av parkeringsytor i Katrineholm 

utifrån ett ortofoto. Inventeringen gjordes 

sedan av två olika zoner, en inre zon som 

markerar stadskärnan och en yttre zon som 

omfattar hela centrala Katrineholm. En 

sammanställning av samtliga parkeringsplatser, 

uppdelat i gatuparkering, markparkering och 

parkeringsanläggningar, inom de två zonerna 

kan ses i figur 7. Några av de garage som finns 

med på kartan har inte ingått i inventeringen. 

Det finns även ytterligare parkering på 

kvartersmark (för bostäder och arbetsplatser) 

som inte omfattas av inventeringen. 
 

 

 

 Figur 7: Parkeringsytor för bil i Katrineholm (zon 1 och 2) 
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Figur 8: Reglering för allmänt tillgängliga parkeringsytor i Katrineholm 

 

 

Antalet parkeringsplatser för bil, och regleringen för de olika platserna, förfinades sedan vid inventeringen. En 

sammanställning över ungefärligt antal parkeringsplatser per yta presenteras i figur 8. Totalt identifierades ca 9400 

parkeringsplatser, av dessa platser var ca 4400 reserverade för enskilda ändamål, 2000 hade okänd reglering och 3000 var 

allmänt tillgängliga.
1
 Inom zon 1 finns 43 parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättningar.  
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Figur 9: Antalet parkeringsplatser för respektive parkeringsyta. 

 

I Katrineholm är parkeringsytorna reglerade på många olika sätt. I figur 9 illustreras olika regleringsformer som gäller för 

parkeringar i centrala Katrineholm. 
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Beläggningsinventering 
  
Beläggningen på parkeringsplatserna i zon 1 

inventerades vid fem tillfällen under en vardag 

efter löning. Parkeringsplatserna i zon 2 har 

inventerats vid ett tillfälle mitt på dagen en 

vardag efter löning, vilket också är runt den tid 

som tidigare inventeringar har visat att 

beläggningen i Katrineholm är som högst. I 

figur 10 och figur 11, redovisas hur 

användningen såg ut på allmänt tillgängliga 

platser och på de platser som har reserverats 

för enskilda ändamål. 

 

  

Figur 10: Beläggning kl 12:00-13:00 en vardag för allmänt tillgängliga parkeringsplatser. 
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Vad visar beläggningsinventeringen? 
Generellt tenderar de allmänt tillgängliga 

parkeringsplatserna ha högre beläggning än de 

reserverade platserna.  

 

För båda typer av parkering finns dock ett stort 

antal lediga parkeringsplatser. Beläggningen 

varierar dock mycket mellan olika närliggande 

parkeringsplatser. För allmänt tillgängliga 

parkeringsplatser är beläggningen hög bland 

annat för flertalet ytor invid centrum, och för 

reserverade parkeringsplatser är beläggningen 

hög bland annat för majoriteten av ytorna i 

industriområdet väster om Kungsgatan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Däremot är beläggningen låg på ett antal ytor i 

närheten av dessa högt belagda ytor. Vad det 

beror på är svårt att säga utifrån en 

beläggningsinventering, men det går att anta 

att det kan bero på att platserna regleras olika, 

deras olika lokalisering och tillgänglighet, eller 

på bristande vetskap om dessa parkeringsytor 

hos de som använder parkering. 

 

Resultatet av inventeringen indikerar att 

parkeringsytorna inte nyttjas helt effektivt, 

detta eftersom det finns mycket ledig kapacitet 

som kan användas för andra ändamål.  

Totalt var som minst 19 % (312 platser) av de 

allmänt tillgängliga parkeringsplatserna och 

minst 48 % (474 platser) av de reserverade 

parkeringsplatserna i centrala Katrineholm 

(zon 1) lediga vid inventeringstillfället. 

 
 
 

Figur 11: Beläggning kl 12:00-13:00 en vardag för reserverade parkeringsplatser. 
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Nummerskrivning 
 

En nummerskrivning för ett antal centralt 

belägna parkeringsytor gjordes vid 5 tillfällen 

mellan klockan 7-20 en vardag i maj 2016. 

Bilens registreringsnummer stäms då av mot 

fordonsregistret för att få fram adresserna där 

fordonen är skrivna. Dessa adresser finns 

visualiserade för fyra av parkeringsytorna i 

figur 12. 

 

 
 

 

 

 

 

Figur12. Visar var parkerade bilar är skrivna i förhållande till parkeringsplatsen de står på. 

 

Blå 1:1: Markparkering bakom godsmagasinet 

Grön 1:4: 24h parkering södra sidan om järnvägen 

Brun:1:7: Markparkering i korsningen Vasavägen/Fredsgatan/Malmgatan 

Lila 1:22: Vasaparkeringen, norra sidan om järnvägen  
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Vad visar nummerskrivningen? 
Figur 13 visar på fördelningen av avståndet 

mellan parkeringsytorna och de och adresser 

som fordonet är skrivet på.  

 

 

 

 

Totalt hade ungefär hälften av de som 

använder de nummerskrivna parkeringsytorna 

vid det inventeringstillfället sina bilar skrivna 

på en adress inom 3 km från parkeringen. 

Cirka 30 % har mindre än 1 km mellan 

parkeringen och hemadress. Det är resor som 

borde kunna ske med cykel- eller gångresor 

om enbart avståndet tas i beaktande.  

 

Vid några av parkeringsplatserna är en stor 

andel av de fordon som står parkerade 

registrerade inom 500 meter från platsen vilket 

tyder på att platsen används för 

boendeparkering. Som exempel hade 

parkeringen Gullvivan och Vasaparkeringen 

(vilka främst är avsedda för 

kollektivtrafikresenärer) under dagen en 

beläggning där 60 stycken (30%) respektive 21 

stycken (14%) av de parkerade bilarna var 

skrivna inom 500 meters avstånd och alltså kan 

antas använda platsen för boendeparkering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På en del av parkeringsytorna har det 

observerats att uppemot 10 % av de som  

använder parkeringen gör det under en längre 

tid än den tillåtna. Detta tyder på ett behov av 

ökad övervakning för att se till att 

tidsbegränsningarna efterlevs. 

 

Utifrån nummerskrivningen går det att även att 

se tydliga samband mellan reglering och 

användning. De parkeringsplatser som regleras 

med lång tid (24 eller 96 timmar) tenderar att 

ha en låg omsättning medan kortare regleringar 

oftare tillgängliggör parkeringsytan för fler 

användare. Med en kortare reglering har det i 

flera fall visat sig krävas så lite som hälften så 

många parkeringsytor för att tillgängliggöra 

parkerings till ett lika stort antal besökare.  
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Antal kilometer mellan parkeringsyta och adress fordonet är skrivet på 

Inom spannet

Aggregerat

Figur 13. Avstånd mellan parkeringsplats och adress fordonet är skrivet på. Staplarna visar andelen fordon inom respektive avstånd, den 
streckade linjen visar den totala antalet bilar inom ett visst avstånd (t ex att 40% av fordonen är parkerade inom 1,5 km från bostaden) 
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Observationsstudie 
 

De parkeringsytor som ligger närmast 

stationen är i första hand tänkta att användas av 

de som ska resa från Katrineholm med tåg. I 

Katrineholms kommun fanns dock inför 

inventeringen en föraning om att många av 

dessa platser också skulle komma att användas 

av de som arbetar centralt i Katrineholm. För 

att kunna urskilja hur många som använder 

parkeringsplatserna för olika ändamål 

(pendlar- respektive arbetsplatsparkering) 

genomfördes en observationsstudie. Den 

innebar att de som parkerade på fyra utvalda 

parkeringsytor mellan klockan 06.00 och 00.00 

en vardag tillfrågades om vart de var på väg 

och i vilket syfte de använde parkeringen.  

 

 

 

 

 

Vad visar observationsstudien? 
 

Av observationsstudien framgår att 

parkeringsytorna närmast centralstationen 

används av utpendlare i stor utsträckning. 

Dock används de två parkeringsplatserna som 

ligger längre från centralstationen i mycket 

större omfattning av de som arbetar i 

Katrineholm, vilket inte är i enlighet med 

kommunens prioritering och tänkta syfte för 

parkeringen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 14 visar på fördelningen mellan de som pendlar från Katrineholm (använder parkering som pendelparkering) 

och de som pendlar till Katrineholm (använder parkering som arbetsplatsparkering) för de fyra parkeringar som 

observationsstudien genomfördes.  
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Mål och strategier  
 

Parkeringsstrategins syfte är att bidra till en 

hållbar stads- och trafikplanering som på lång 

sikt kan resultera i ändrade resvanor samt 

påverkar behovet av parkering. Strategin 

omfattar åtgärder för att ändra befintliga 

resvanor och åtgärder som anpassar parkering 

efter behov vid exploatering.  

 

Utgångspunkten i strategin på kort sikt är att i 

första hand arbeta med reglering av allmän 

platsmark för att tillgängliggöra främst 

besöksparkering, men även att införa 

samutnyttjande av parkeringsplatser. Strategin 

omfattar även åtgärder för att öka utbudet av 

parkering för cykel samt att tillgängliggöra 

ytterligare uppsamlings- och pendlarparkering 

för att främja ett hållbart resande.  

 

De målsättningar som parkeringsstrategin ska 

bidra till är:  

- effektiv markanvändning 

- hållbart resande 

- en attraktiv stad 

 

Effektmål  
- Andel av cykelparkeringsplatser som har 

fullgod standard ska öka  

 

- Ökat utbud av cykelparkeringar och 

förbättrad upplevelse hos de som använder 

dem 

 

- Attraktiv cykelparkering ska finnas vid alla 

viktiga utpekade målpunkter  

 

- Mer effektivt utnyttjad bilparkering  

 

- Jämnare beläggning på  

parkeringsplatser för bil 

 

- Personer upplever det som lättare att hitta 

parkering 

 

- Minskat antal reserverade parkeringsplatser  

 

- Vägvisning till alla samlade parkering med 

ett större antal parkeringsplatser 

 

 

- Mer nybyggnation i centrala lägen och ett 

mindre antal tillkommande 

parkeringsplatser  

Hur når vi målen? 
 

För att åstadkomma effektivt markutnyttjande, 

attraktiv stadsmiljö och en större andel hållbart 

resande är det viktigt att utbudet av 

bilparkering balanseras mot efterfrågan på 

parkering, andra resealternativ och en 

alternativ användning av tillgänglig mark. 

Konkret innebär det att vissa 

parkeringsändamål prioriteras i förhållande till 

andra och att åtgärder införs för att den 

parkering som finns tillgänglig ska användas så 

effektivt som möjligt.  

 

Strategin kan sammanfattas såhär:  

 

I Katrineholms översiktsplan framgår det att 

besöks- och boendeparkering samt parkering 

för pendlare med kollektivtrafik ska prioriteras 

före arbetsplatsparkering. I denna 

parkeringsstrategi förtydligas det genom 

följande prioriteringsordning av parkering: 

 

 

 

 
  

1. Besöksparkering 

2. Pendlare (kollektivtrafikresenärer) 

3. Boendeparkering 

4. Arbetsplatsparkering 

 

Katrineholms parkeringsstrategi ska på lång sikt 

minska efterfrågan av bilparkering genom ändrade 

resvanor. På kort sikt ska parkeringsstrategin leda 

till ett mer effektivt utnyttjande av befintligt 

parkeringsutbud samt öka utbudet av mer hållbara 

parkeringslösningar. 
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Övergripande åtgärder 
 Med bakgrund mot översiktsplanens mål och 

den prioritering av olika trafikantgrupper som 

anges föreslås att strategin innehåller följande 

övergripande åtgärder på allmän plats- och 

kvartersmark:  

 

- Markparkering i Katrineholm ska 

omvandlas för att frigöra mark för 

framtida exploatering. Kommunen ska ta 

fram en plan för hur framtida efterfrågan 

på parkering ska bemötas. 

  

- Parkeringsregleringen ska utvecklas för 

att 1) skapa en större tydlighet och 2) 

åstadkomma en mer ändamålsenlig 

användning av parkering. 

 

- Bättre parkeringsmöjligheter för 

cyklister och pendlare ska 

iordningställas. För cykel innefattar detta 

ett utökat utbud, bättre kvalitet och 

genomtänkt lokalisering. 

 

- För att säkerställa att parkeringen används 

på avsett sätt ska utökad 

parkeringsövervakning övervägas. 
 

- Någon form av 

parkeringsledningssystem (digitalt eller 

med vägvisning) ska införas för att 

underlätta för besökande, boende och 

arbetande i Katrineholm att hitta till 

parkeringen. 

 

- Kommunen ska verka för ett ökat 

samnyttjande av tillgänglig parkering för 

att åstadkomma ett mer effektivt 

utnyttjande av mark i Katrineholm. Det 

arbetet ska på sikt även bidra till en 

minskad andel reserverade platser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är främst centrala
 
Katrineholm (zon 1 och 

2) som strategin föreslår åtgärder, varav de 

flesta i centrum (zon 1) och för handeln 

attraktiva parkeringsplatser (inom 200 meter 

från målpunkt). Se figur 15 för avgränsning av 

centrum och centrala Katrineholm enligt 

parkeringsstrategin. 

 
 

Figur 15: Zonindelning i Katrineholm. 
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Mark som kommunen har rådighet 
över 
 

Med parkering som kommunen har rådighet 

över avses gatuparkering på allmän platsmark 

och markparkering på såväl allmän platsmark 

som kvartersmark. 

Cykelparkering på allmän platsmark 
För att få fler att välja cykel som färdmedel ska 

cykelparkeringen i Katrineholm ses över. 

Utbudet bör i många fall utökas vid lämpliga 

målpunkter, såsom i anslutning till handeln, 

vid stationen, vid busshållplatser, utanför 

skolor och andra besöksintensiva målpunkter 

där möjlighet att anlägga cykelparkering på 

kvartersmark saknas.  

 

På redan befintliga cykelparkeringar ska det, 

på ett liknande sätt som den inventering som 

har genomförts inom ramen för arbetet med 

parkeringsstrategin, utredas om 

cykelparkeringen bör byggas ut och/eller om 

standarden behöver höjas. I vissa fall kan det 

även vara lämpligt att flytta cykelparkeringen 

till mer lämplig plats, exempelvis i nära 

anslutning till entré. Rutiner för drift- och 

underhåll, samt för borttagande av skrotcyklar, 

ska tas fram för att säkerställa användbarheten 

och en ändamålsenlig omsättning av 

cykelparkeringsplatser. 

 

Åtgärder: 

 Utbudet och standarden på cykelparkering 

ska öka vid viktiga målpunkter. Därutöver 

ska en ny rutin för drift- och underhåll 

samt borttagande av skrotcyklar för att 

bättre utnyttja befintlig parkering tas fram.  

 

 Ovanstående åtgärd ska föregås av en 

utredning hur cykelparkering på allmän 

platsmark och kvartersmark i Katrineholm 

kan förbättras, i enlighet med den 

genomförda inventeringen. Därutöver ska 

det göras en analys av behoven hos olika 

cykelparkeringsanvändare för att 

åstadkomma en attraktiv cykelparkering, i 

enlighet med intentionerna i gång- och 

cykelplanen för Katrineholms kommun 

(2014). 

 
 
 
Cykelparkering på kvartersmark 
För kommunen kan det vara aktuellt att 

anordna cykelparkering på kvartersmark när 

det finns ett behov av att prioritera en specifik 

trafikantgrupp. En sådan plats är resecentrum i 

Katrineholm, där det finns ett behov av 

cykelparkering för pendlare. 

 

Åtgärder 

 I anslutning till resecentrum i 

Katrineholm ska parkering för 

kollektivtrafikresenärer prioriteras före 

annan parkering. För att specifikt avsätta 

parkering till kollektivtrafikresenärer med 

cykel krävs en teknisk lösning som 

säkerställer att de i första hand ges 

tillgång till parkeringsplatsen. Detta kan 

exempelvis vara aktuellt då cykelboxar 

eller parkering i en anläggning erbjuds.  

 

 Ovanstående åtgärd ska föregås av en 

utredning hur cykelparkering på allmän 

platsmark och kvartersmark i Katrineholm 

kan förbättras, i enlighet med den 

genomförda inventeringen.  Därutöver ska 

det göras en analys av behoven hos olika 

parkeringsgrupper för att åstadkomma 

attraktiv cykelparkering, i enlighet med 

intentionerna i gång- och cykelplanen för 

Katrineholms kommun (2014). 

 

Bilparkering på allmän platsmark 
För ett effektivare markutnyttjande ska 

markparkering på allmän platsmark på sikt 

omvandlas i centrala Katrineholm så att den 

kan nyttjas för nyexploatering, vistelseytor 

eller andra ändamål som gynnar en attraktiv 

stadsutveckling. Allmänt tillgänglig parkering 

ska tillgodoses som gatuparkering på allmän 

platsmark och genom ett högre samutnyttjande 

på kvartersmark eller i parkeringsanläggningar 

(se även avsnitt om bilparkering på 

kvartersmark).  

 

Om parkeringsanläggningar planeras ska 

utformning ske ur trygghets och 

tillgänglighetsperspektiv, för att 

anläggningarnas utformning ska främja en 

jämställd användning. Undersökningar från 

andra städer har visat att det generellt är färre 
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kvinnor än män som nyttjar gemensamma 

anläggningar, samtidigt som vi vet att 

upplevelsen av otrygghet är den enskilt största 

begränsande faktorn i kvinnors rörelsemönster. 

(Boverket 2010)  

 

Gatuparkering i centrala Katrineholm ska i 

första hand användas till besöksparkering för 

att gynna handeln, men kan också i viss 

utsträckning användas till parkering för boende 

i de fall där utredning visar att parkering på 

kvartersmark inte är möjlig. Reglering av de 

parkeringsytor som används av boende i 

närområdet ska utformas så att bilen inte 

stimuleras till att användas för dagliga resor. 

 

Vidare ska den reglering som införs på allmän 

platsmark medföra att parkering för 

arbetstagare sker utanför den mest centrala 

stadskärnan, alternativt på kvartersmark i 

centrala Katrineholm. Det saknas möjlighet att 

avsätta parkering för pendlare med 

kollektivtrafik på allmän platsmark, vilket 

innebär att en generell reglering med tid 

och/eller avgift även kommer att påverka deras 

möjlighet att parkera på allmän platsmark. Av 

den anledningen bör parkering avsedd för 

pendlare i största möjliga mån avsättas på 

kvartersmark. Bakgrunden till denna inriktning 

är dels att ett stort utbud av gratis bilparkering 

i direkt närhet till arbetsplatsen bidrar till att 

bilen används för dagliga resor, och dels att 

parkering som är avsedd för besökare till 

centrum, handel och stationen dag i för stor 

utsträckning används av de som arbetar i 

Katrineholm.  

 

För att göra det enkelt att hitta parkering på 

allmän platsmark och undvika onödig söktrafik 

bör det även kommuniceras tydligt med 

lämplig skyltning var parkering finns 

tillgänglig. 

Åtgärder 

 En mer ändamålsenlig tidsreglering ska 

införas utifrån angiven 

prioriteringsordning, vilket innebär att fler 

av de centrala bilparkeringsplatser, som 

idag regleras med 24 eller 96 timmar, får 

en kortare tidsreglering i kombination 

med ytterligare parkeringsövervakning. 

Syftet är att tillgängliggöra parkering för 

besökare till centrum och handel. 

Alternativ parkering på allmän platsmark 

erbjuds istället på gatan utanför centrala 

Katrineholm. Fler alternativa lösningar för 

arbetsplatsparkering och parkering för 

pendlare med kollektivtrafik på 

kvartersmark beskrivs i avsnittet nedan. 

 

 Informationsåtgärder ska genomföras så 

att trafikanterna vet var parkering på 

allmän platsmark finns tillgänglig och 

även vilken reglering som gäller på 

platsen. Vidare ska parkeringsregleringen 

i kommunen utvecklas så att den blir 

tydligare och mer lättförståelig, detta så 

att det upplevs som enklare att hitta en 

parkering.  

 

 Informationsåtgärder gentemot invånare 

och verksamma i kommunen ska 

genomföras, som syftar till att öka 

acceptans och förståelse för den nya 

regleringen och som fokuserar på vilka 

mervärden den nya regleringen skapar.  

 

 Behovet av buss- och lastbilsparkering 

bör analyseras, och vid behov ska 

parkeringsplatser anläggas på antingen 

gatu- eller kvartersmark beroende på 

efterfrågan. Generellt kan parkering för 

bussar för turism eller konferens anläggas 

inne i centrum i anslutning till 

målpunkten, medan annan parkering med 

tyngre fordon i huvudsak bör lokaliseras 

utanför Katrineholms centrala delar. 
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Bilparkering på kvartersmark 
Kommunen föreslås förfoga över en lämplig 

andel parkering på kvartersmark eftersom det 

ger större möjligheter för kommunen att 

påverka hur parkering i Katrineholm används 

och möjligheter att gynna vissa företeelser och 

prioriterade ändamål. Det innebär att parkering 

kan avsättas till exempel 

kollektivtrafikresenärer, andra trafikantgrupper 

och fordon som inte är lämpliga att anlägga 

parkering för på allmän platsmark. 

 

Åtgärder 

 En teknisk lösning som säkerställer att det 

är kollektivtrafikresenärer i första hand 

som ges tillgång till parkeringsplatserna i 

anslutning till resecentrum i Katrineholm 

ska införas. Syftet med detta är att 

prioritera parkering för 

kollektivtrafikresenärer före 

arbetsplatsparkering. 

 

 Som alternativ till arbetsplatsparkering i 

centrala Katrineholm ska kommunen även 

se över om en eller flera av de 

parkeringsytor utanför de centrala delarna 

som kommunen idag förfogar över kan 

fungera som en arbetsplatsparkering. Till 

platsen ska god tillgänglighet till 

kollektivtrafik och infrastruktur för gång- 

och cykel med hög standard erbjudas så 

att de som arbetar i centrala Katrineholm 

lätt kan ta sig in till stadskärnan. En sådan 

investering förutsätter att tillgången på 

arbetsplatsparkering begränsas i de 

centrala delarna av Katrineholm. 

 

 Kommunen ska utreda om ovan beskriven 

markparkering som kommunen förfogar 

över även kan erbjuda 

kollektivtrafikresenärer långtidsparkering, 

men också om den kan användas i 

turistiska syften genom att ställplatser för 

husvagn och husbil erbjuds. Parkeringen 

eller delar av parkeringen kan också på 

sikt omvandlas till parkeringshus med 

exempelvis kontor eller handel i 

bottenplan i takt med att Katrineholm 

utvecklas. Behovet av ställplatser och 

eventuellt annan service, exempelvis 

tillgång till elektricitet bör noggrant 

analyseras.  

 

 Katrineholms kommun ska utreda hur 

parkering på kvartersmark som 

kommunen förfogar över kan användas 

vid parkeringsköp. Parkeringsköp är 

aktuella då utrymme saknas på 

kvartersmark eller då det finns ett stort 

utbud av parkering i närområdet av den 

nya bebyggelsen. Parkeringsköp ger 

kommunen möjlighet till att delfinansiera 

parkeringsanläggningar. Viktigt att beakta 

är dock att det enskilda behovet inte går 

före prioriterade parkeringsgrupper, 

exempelvis pendlare med kollektivtrafik. 

 

 I kransorterna kan 

uppsamlingsparkeringar anläggas som ett 

sätt att möjliggöra att bilen endast 

används för en del av resan och minska 

behovet av arbetsplatsparkering i 

Katrineholm. Parkeringen ska även ha god 

tillgänglighet till kollektivtrafik för de 

som väljer att byta till buss. Det ska även 

finnas bra gång- och cykelinfrastruktur 

med hög standard för att möjliggöra byten 

mellan dessa trafikslag. Exempel på sådan 

är säkra passager i anslutning till 

parkering och cykelställ med ramlås och 

väderskydd. 

 

 Katrineholm ska verka för att det stora 

antalet reserverade platser på 

kvartersmark som kommunen har rådighet 

över samutnyttjas för olika 

parkeringsändamål i större utsträckning. 

Central parkering som användas till 

arbetsplatsparkering kan regleras till att 

vara allmänt tillgängliga efter arbetstid 

och på så sätt utnyttjas av besökare. För 

ett effektivare markutnyttjande bör antalet 

reserverade platser på sikt minska. 

 

 Katrineholm ska analysera och vid behov 

anlägga buss- och lastbilsparkering på 

antingen gatu- eller kvartersmark 

beroende på efterfrågan. 
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Mark som andra intressenter har 
rådighet över 
 

Kommunen har möjlighet att i planprocessen 

påverka så att ett ändamålsenligt antal 

parkeringsplatser anläggs på kvartersmark i 

samband med ny- och ombyggnation. 

Cykelparkering på kvartersmark 
Parkeringstal för cykel ska införas för att 

kunna ställa krav på att ett tillräckligt utbud 

med god standard erbjuds vid ny- och 

ombyggnation. Tillgängliga, attraktiva och 

säkra cykelparkeringar kan påverka att 

färdmedlet används i större utsträckning.  

 

Åtgärder 

 I samband med att en ny parkeringsnorm 

arbetats fram ska Katrineholms kommun 

ta fram parkeringstal för cykel vid ny- och 

ombyggnation. 

 

 Kommunen ska ställa tydliga krav på 

standard på den cykelparkering som 

anläggs på kvartersmark. Exempel på 

sådana krav är besöksparkering som 

placeras i anslutning till entré, att det finns 

cykelparkering med ramlås och 

väderskydd, samt lättillgängliga och säkra 

cykelrum, cykelpumpstation och 

cykelverkstad. Denna standard ska arbetas 

in i parkeringsnormen. 

 

 Kommunen ska utreda om flexibla 

parkeringstal är tillämpbara vid ny- och 

ombyggnation då särskilda åtgärder vidtas 

för att underlätta användandet av cykel för 

vardagsresor. Vilka åtgärder som ger 

möjlighet till avsteg måste fastställas 

 
Bilparkering på kvartersmark 
Kommunen bör förutom att påverka antalet 

parkeringar som anläggs även verka för att 

befintlig parkering på kvartersmark utnyttjas 

på bästa sätt och att söktrafik minimeras. 

Reglering av parkering på allmän platsmark 

kan till viss del påverka användningen av 

kvartersmark, vilket har berörts under avsnittet 

om bilparkering på allmän platsmark. 

 

 

 

Åtgärder 

 Katrineholms kommun ska verka för 

parkeringsköp i centrala Katrineholm då 

utrymme saknas på kvartersmark. 

Lämpligt gångavstånd till parkeringen ska 

inarbetas i parkeringsnormen innan 

parkeringsköp tillämpas.  

 

 Flexibla parkeringstal ska utredas av 

kommunen som ett alternativ för att 

förhindra att fler parkeringsplatser än 

nödvändigt byggs. I ett fortsatt arbete med 

parkeringsnormen ska det tydliggöras 

under vilka förutsättningar avsteg kan 

göras från parkeringstalen ska fastställas. 

Vidare ska totalt parkeringsutbudet (och 

användning av den parkering som finns) i 

närområdet för den nya exploateringen 

eller ombyggnationen analyseras för att 

inte oskäligt mycket parkering tillskapas i 

områden där det redan finns mycket 

kapacitet.  

 

 Katrineholm ska verka för att det stora 

antalet reserverade platser på 

kvartersmark samutnyttjas för olika 

parkeringsändamål i större utsträckning. I 

de fall där kommunen inte har rådighet 

över parkeringen ska detta eftersträvas 

genom samverkan med andra parter och 

genom lösningar som innebär nyttor för 

alla inblandade parter. För ett effektivare 

markutnyttjande bör kommunen verka för 

att antalet reserverade platser på sikt ska 

minska. 

 

 Kommunen ska tillsammans med andra 

intressenter på sikt införa ett gemensamt 

parkeringsledningssystem för 

parkeringsanläggningar på kvartersmark 

för att åstadkomma ett effektivare 

utnyttjande av befintligt utbud. Ett sådant 

system skulle förenkla för den som 

parkerar att hitta en plats och minska 

söktrafiken, gynnar handeln och har en 

positiv inverkan på stads- och trafikmiljön 

i Katrineholm. Systemet synliggör också 

det parkeringsutbud som finns. 
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Förändra resvanor 
 

I första hand har investeringar i gång-, 

cykelinfrastruktur och för kollektivtrafiken 

genomförts i syfte att förändra resvanor i 

Katrineholm. Infrastrukturförbättringar i 

Katrineholm ska vara en fortgående process då 

det är en förutsättning för att fler ska välja 

hållbart resande, men ska också kombineras 

med MM- åtgärder för att förstärka en 

beteendeförändring och på så sätt påverka fler. 

 

Kommunen bör även samarbeta med 

arbetsgivare kring beteendepåverkande 

åtgärder eftersom de också har en vinning av 

att fler väljer att åka kollektivt eller gå och 

cykla till arbetet. Vid ny- och ombyggnation av 

exempelvis bostäder och arbetsplatser bör 

kommunen vara aktiv vid diskussioner kring 

framtida parkeringsbehov om 

infrastrukturförbättringar görs samt andra 

åtgärder med syfte att påverkar deras 

färdmedelsval. 

 

Katrineholms kommun ska undersöka om 

flexibla parkeringstal är tillämpbara då 

exploatören förbinder sig till att genomföra 

åtgärder för att underlätta hållbart resande samt 

MM-åtgärder med syfte att minska den 

biltrafikalstring som exploateringen ger 

upphov till.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder 

 Katrineholms kommun ska fortsätta 

förbättra tillgängligheten till 

kollektivtrafik samt infrastrukturen för 

gång- och cykel till viktiga målpunkter i 

Katrineholm, exempelvis centralt belägna 

arbetsplatser. I samband med att detta 

görs ska insatser göras för att informera 

om, och öka användningen av, de nya 

resmöjligheter som tillskapas. Sådana 

åtgärder kan exempelvis vara 

informationskampanjer, resecoaching 

eller provåkarkoncept. Kommunen ska 

också verka för att MM-åtgärder 

genomförs hos andra intressenter som 

berörs av förbättringsåtgärder i 

infrastruktur. 

 

 Kommunen ska undersöka möjligheten till 

samarbete med arbetsgivare, till exempel 

att uppmuntra arbetsgivare att upprätta 

resplaner. Kommunen kan även samverka 

med externa parter kring specifika 

kampanjer, exempelvis en 

hälsotramparkampanj då 

cykelinfrastrukturen väsentligt förbättrats 

till och på arbetsplatsen. 
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Uppföljning och 
revidering  
 

En förutsättning för att parkeringsstrategin ska 

vara ett effektivt verktyg är att de åtgärder som 

införs analyseras och följs upp. Därutöver är 

det viktigt att genomföra regelbundna 

resvaneundersökningar för att se hur 

Katrineholmsborna reser och hur detta mönster 

förändras över tid till exempel till följd av 

genomförda åtgärder i strategin. Där det är 

möjligt ska uppföljningen redogöra för 

könsfördelningen i transportval och resvanor, 

för att kommunen ska kunna kartlägga mäns- 

respektive kvinnors transportmönster. 

Uppföljning av effektmål 
Effektmålen behöver fastställas innan förslag 

på uppföljning av effektmål kan tas fram men 

förslagsvis följs de utpekade målen upp varje 

eller vartannat år. 

Uppföljning av parkeringsläget 
Parkeringsstrategin och dess föreslagna 

åtgärder ska följas upp vartannat år så att 

tillräckligt underlag finns för att lägga till eller 

justera åtgärder, samt utveckla strategins 

innehåll. De delar som ska följas upp är 

följande: 

Cykelparkering 

 Utbud och lokalisering av parkering  

 Användning av parkering (beläggning) 

 Standard på parkering 

Bilparkering 

 Utbud och lokalisering av parkering  

 Användning av parkering 

 Effekter av införandet av ny reglering 

 

Det kan också vara aktuellt att följa upp 

specifika åtgärder som genomförts såsom 

flexibla parkeringstal tillsammans med berörda 

fastighetsägare för att se om de uppnått önskad 

effekt. 

 
 
 
 
 
Revidering av parkeringsstrategin 
En gång per mandatperiod ska 

parkeringsstrategin revideras så att kommunen 

alltid ska arbeta med en politiskt förankrad och 

aktuell parkeringsstrategi. Till grund för 

revideringen ska de dittills uppnådda 

effekterna av parkeringsstrategin analyseras för 

att belysa vilka åtgärder som varit 

framgångsrika och hur strategin kan utvecklas 

för att uppnå fler önskade effekter gällande 

parkeringssituationen i Katrineholms kommun. 

Även resvaneundersökningen ses över i 

samband med revidering för att se hur 

färdmedelsfördelningen ser ut och hur 

resmönstret förändrats över tid. 

Resvaneundersökningen ska beskriva 

könsfördelningen för olika färdmedel.  

 

Syftet med parkeringsstrategin är att ta ett 

samlat grepp kring parkeringsfrågorna. Nästa 

steg i arbetet för att åstadkomma det är att 

kartlägga alla de processer som inverkan på 

utbud, reglering och lokalisering av parkering 

och beskriva hur frågan ska hanteras 

sammanhållet av kommunen. I denna 

kartläggning ingår även processer utanför 

kommunal verksamhet och att få med sig 

berörda aktörer för att på så sätt kunna arbeta 

aktivt tillsammans för ett genomförande av 

parkeringsstrategin.  
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Plan för hantering av 
parkeringsfrågorna 
 

Vidare ska kommunen ta fram en plan för när, 

hur och var de åtgärder som presenteras i 

denna strategi ska genomföras. Där är det 

viktigt att även belysa i vilka fall kommunen 

har rådighet att handla på egen hand och i vilka 

fall åtgärderna kräver samverkan med andra 

parter. Till grund för parkeringsplanen föreslås 

följande arbete genomföras: 

 

 Framtagande av en ny mobilitets- eller 

parkeringsnorm som omfattar 

rekommenderade tal och standard för 

cykelparkering, flexibilitet och tal för 

maximalt antal parkeringsplatser för bil 

som får anläggas. 

 

 Utredning av lämpligt utbud, standard och 

lokalisering av: 

- Pendlarparkering i tätorten 

Katrineholm och i kransorterna. 

- Buss- och lastbilsparkering på 

antingen kvarters- eller allmän 

platsmark beroende på efterfrågan. 

 

 Översyn av tidregleringen på 

parkeringsplatser i centrala Katrineholm 

med syfte att utnyttja befintligt utbud 

bättre utifrån den satta 

prioriteringsordningen av parkering och 

att det ska vara enkelt att hitta en 

parkering.  

 

 Utveckling av handlingsplan för hur 

cykelparkering på allmän platsmark och 

kvartersmark i Katrineholm ska förbättras, 

utifrån den inventering som genomförts 

inom ramen för parkeringsstrategin. 

 

 Möjligheten till samutnyttjande av 

parkering ska ses över. I första hand inom 

det parkeringsbestånd som kommunen har 

rådighet över men på längre sikt kan det 

även bli aktuellt för av samutnyttjande av 

parkeringsplatser på kvartersmark. 

 
 
 
 
Åtgärder på längre sikt 
En del åtgärder som har diskuterats under 

framtagandet av denna parkeringsstrategi har i 

dagsläget inte bedömts som lämpliga eller 

möjliga att införa. I framtiden kan dessa 

komma att övervägas om den löpande 

uppföljningen påvisar att de genomförda 

åtgärderna inte har tillräcklig effekt.  

 

Exempel på sådana åtgärder:  

 

 Möjligheten till fler regleringsformer bör 

ses över, exempelvis boendeparkering för 

att prioritera boendeparkering framför 

arbetsplatsparkering på allmän platsmark. 

Dagens 24-timmars reglering kan bidra 

till att bilen används för dagliga resor. 

Detta kan förhindras genom att 

uppställning för boende i centrala 

Katrineholm tillåts upp till en vecka under 

förutsättningen att ägaren har ett 

boendetillstånd (där det inte finns eller går 

att lösa parkering på kvartersmark). 

Tillståndet bör endast kunna utnyttjas 

inom ett begränsat område och endast på 

platser med en tilläggsskylt om 

boendeparkering. Dessa platser ska 

begränsas till gatuparkering på gator 

bortom butikslägen eller andra besöksmål. 

Områdena måste även anpassas så att 

parkeringen inte används till 

arbetsplatsparkering.  

 

 Avgifter kan införas för att undvika att 

allmän platsmark tas i anspråk då 

kvartersmark finns tillgänglig. 

Kommunen ska efter utvärdering av 

föreslagna åtgärder på reglering, se över 

om det är fördelaktigt att förstärka 

åtgärderna genom en prisreglering. 
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Hantering av personuppgifter i 
strategiframtagandet 
 

I samband med nummerskrivningen hanterades 

personuppgifter såsom registreringsnummer 

och adresser som fordonen är skrivna på. För 

att hanteringen av personuppgifter inte skall 

strida mot personuppgiftslagen måste följande 

två övergripande kriterier uppfyllas: 1) syftet 

med att behandla personuppgifter måste anses 

vara motiverat genom att ett allmänintresse 

väger tyngre än den registrerades intresse av 

skydd mot kränkning av den personliga 

integriteten, och 2) hanteringen av 

personuppgifter ska följa vissa krav såsom att 

data inte lagras längre än nödvändigt, 

minimera antalet personer med tillgång till 

data, säkerhet runt data och att data enbart 

behandlas i enlighet med syftet.  

I samband med nummerskrivningen i 

Katrineholm har inga personuppgifter nyttjats 

för att kartlägga enskilda personers agerande 

utan enbart för att kartlägga beteendemönster 

på en aggregerad nivå. Få personer har hanterat 

och haft tillgång till personuppgifterna och 

uppgifterna kommer att raderas så snart 

uppdraget är avslutat.  
 

  

http://www.mobilitymanagement.se/praktik/atgarder/
http://www.mobilitymanagement.se/praktik/atgarder/
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Tjänsteutlåtande hastighetsplan Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att anta 
hastighetsplanen för Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på hastighetsplan för 
Katrineholms kommun. Planen är uppdelad i 2 rapporter, en för Katrineholms 
centralort och en för kommunens kransorter. Syftet med hastighetsplanen är att införa 
väl avvägda hastighetsgränser inom tättbebyggt område som tar hänsyn till platsens 
förutsättningar och bidra till kommunens mål om ett tryggt, hållbart och attraktivt 
Katrineholm. 

Remittering av hastighetsplanen har skett i två steg, där delen staden har remitterats till 
berörda instanser under 2013 och båda delarna remitterats till kommunens nämnder 
samt Västra Sörmlands räddningstjänst under 2017. Trafikverket har ombetts yttra sig 
för del kransorter under 2017. Med utgångspunkt i inkomna synpunkter har båda 
rapporterna förtydligats och korrigerats, men förslaget till hastighetsplan har inte 
förändrats i sak. 

Ärendets handlingar
 Hastighetsplan för Katrineholmskommun, del staden
 Hastighetsplan för Katrineholms kommun, del kransorter
 Hantering av remissutlåtanden Hastighetsplan
 
Ärendebeskrivning
Hastighetsplanen är framtagen med Trafikverkets metod ”Rätt fart i staden” som 
inventerar gatunätet i kommunen utifrån faktorer såsom trafikflöden, gång- och 
cykelnät, korsningspunkter, kollektivtrafik och utryckningsnät. Utifrån 
livsrumsmodellen klassificeras kommunens gator efter sina stadsbyggnadskvaliteter. 
Denna nulägesanalys, tillsammans med nationella transportpolitiska mål och 
kommunens egna mål om trygg, hållbar och attraktiv kommun resulterar i de 
föreslagna hastigheterna. 

Den största förändringen är att gator inom tättbebyggt område som idag har 50 km/h 
regleras om till 40 eller 60 km/h utifrån gatans förutsättningar. Genom att sänka 
hastigheten ökar trafiksäkerheten och upplevelsen av trygghet. Utgångspunkten är att 
den reglerade hastigheten ska beslutas med hänsyn till omgivningen och vad som är 
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Hastighetsplan för Katrineholms kommun

Del staden

Beslutshistorik: 
Förvaltarskap: hastighetsplanen förvaltas av kommunstyrelsen och ligger inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde. 
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Sammanfattning
Hastighetsplanen för Katrineholms kommun är framtagen genom metoden Rätt fart i staden. Hastighetsplanen ska fungera som 
ett underlag i kommunens fortsatta arbete med att förbättra trafiksituationen på det kommunala gatunätet och utgör en del av 
de åtgärder som föreslås i kommunens trafiknätsanalys. Hastighetsplanen ska underlätta kommunens arbete med att införa de 
nya hastighetsnivåerna. Införandet av nya hastigheter har pågått i Sverige sedan år 2008 och innebär att trafiksäkerheten ska 
förbättras genom att hastigheterna bättre avspeglar de anspråk som stadsbyggnadskvaliteterna har på hastighetsgränserna. 
Hastigheterna 50, 70 och 90 km/tim ska på sikt fasas ut och ersättas med de jämna hastighetsgränserna 40, 60 och 80. 

Analysen innefattar inventering och klassificering av kommunens gator med hjälp av befintligt underlagsmaterial så som 
utryckningsnät, gc-nät, korsningspunkter, trafikflöde och kollektivtrafik. Gatorna klassificeras enligt livsrumsmodellen och 
bedöms även efter olika stadsbyggnadskvaliteter. Målet är att gatan och hastighetsnivån ska tala samma språk. Analysen 
är avgränsad till huvudgator och genomfartsgator inom Katrineholms tätort. En separat rapport har även tagits fram för 
kransorterna i Katrineholm.

Den största förändringen är att gator med 50 km/tim förändras till 40 eller 60 km/tim för att bättre avspegla de anspråk som 
stadsbyggnadskvaliteterna har på hastighetsgränserna. Genom att sänka hastigheten uppnås positiva förändringar eftersom 
effekten blir att trafiksäkerheten ökar. Vissa åtgärder krävs på sträckor eller i punkter. Det kan vara att förstärka gatan utifrån 
stadsbyggnadskvaliteterna så att hastigheten blir självförklarande eller att höja trafiksäkerheten i gc-passager på länkar med 
högre hastighet. 

Hastighetsbegränsningar på gator förbi skolområden behandlas i en separat process och inkluderas inte i hastighetsplanen.



Foto: Hanna Maxstad
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Figur 1: Arbetsordning

1 Inledning
Syftet med hastighetsplanen är att vara ett verktyg i kommunens fortsatta 
arbete med att utveckla trafiksystemet för att nå de transportpolitiska målen. 
Hastighetsplanen omfattar huvudgator och genomfartsgator inom Katrineholms 
tätort. En separat rapport har tagits fram för kransorterna i Katrineholms 
kommun.

Under de senaste åren har flera betydelsefulla förändringar inom 
trafiksäkerhetsområdet skett på nationell nivå. Detta har betydelse även för 
Katrineholms framtida trafiksäkerhetsarbete.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och innebär ett 
etiskt ställningstagande om att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt 
i vägtrafiken. I samband med riksdagens beslut om nya transportpolitiska mål 
togs även beslut om nya mål för trafiksäkerhet. De övergripande målen är att 
mellan åren 2007 och 2020 ska antalet omkomna inom vägtransportområdet 
halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel. För att få bättre 
målstyrning och skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet är 
de nationella målen nedbrutna till 13 delmål. Delmålen är valda utifrån att de 
bedöms ha stor effekt på trafiksäkerheten. Säkra kommunala gator är ett delmål 
som berör kommuner och där de också har stor möjlighet att påverka. En säker 
gata definieras som en gata där en kollision inte ger dödliga eller allvarliga 
personskador, under förutsättning att gatan används enligt gällande regler. 

Grunden till att man inför nya hastighetsgränser är att öka trafiksäkerheten. 
Vidare är syftet att ta fram bättre beslutsunderlag med samlad hänsyn till de 
olika anspråken på stadsbyggnadskvaliteterna och de transportpolitiska målen. 

De befintliga hastighetsgränserna i riksdagens beslut om införandet av ett nytt 
hastighetssystem innebär att kommunen nu har möjlighet att utnyttja även de 
jämna hastighetsgränserna vid beslut. Forskning och utveckling inom området 
har gjort att den tidigare generella hastighetsgränsen 50 km/tim i många fall 
anses för trubbig för att spegla stadens olika karaktärer och trafikmiljöer. De 
nya hastighetsgränserna och en översyn enligt metoden Rätt fart i staden ger 
möjlighet att låta stadsbyggnadskvaliteterna avspegla sig i hastighetsgränserna, 
samt förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

1.1 Bakgrund

Sedan 2008 pågår en bred nationell översyn och ett införande av nya 
hastighetsgränser. I Sverige är det numera möjligt att använda hastighetsgränser i 
steg om 10 km/tim, från 30 till 120 km/tim. Målet är att underlätta arbetet med att 
anpassa trafiksystemet till staden istället för tvärtom. Genom att aktivt bedöma de 
olika hastighetsnivåerna i staden kan de nya hastighetsgränserna medverka till att 
de olika gaturummen bekräftar hastigheterna vilket resulterar i ökad trafiksäkerhet, 
ökad acceptans för hastighetsgränserna och minskad miljöpåverkan. På sikt ska 
hastighetsgränserna 50, 70 och 90 km/tim fasas ut.

I samband med de nya hastighetsgränserna togs handboken Rätt fart i staden fram 
av Trafikverket (dåvarande Vägverket) och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). Handboken har en komplett metodik och arbetsordning för framtagandet av 
hastighetsplaner i enlighet med de nya hastighetsgränserna. Rätt fart i staden har 
samma inriktning som TRAST (Trafik för en attraktiv stad). Hastighetsgränserna 
ska vara avvägda mot de stadsbyggnadskvaliteter och transportpolitiska mål som 
påverkas av hastighetsnivån. Handboken bygger på samma stadsbyggnadskvaliteter 
som definieras i TRAST:

Stadens karaktär
Tillgänglighet
Trygghet
Trafiksäkerhet
Miljö och hälsa

1.2 Metod och genomförandebeskrivning 

Metoden, framtagen i handboken, är ett verktyg för att kunna optimera hastigheterna 
efter kommunens förutsättningar och karaktär, anpassat efter alla trafikanter som rör sig i 
rummet. Figur 1 visar arbetsordningen enligt handboken.
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Figur 2: Livsrumsmodellen

1.1 Bakgrund

Sedan 2008 pågår en bred nationell översyn och ett införande av nya 
hastighetsgränser. I Sverige är det numera möjligt att använda hastighetsgränser i 
steg om 10 km/tim, från 30 till 120 km/tim. Målet är att underlätta arbetet med att 
anpassa trafiksystemet till staden istället för tvärtom. Genom att aktivt bedöma de 
olika hastighetsnivåerna i staden kan de nya hastighetsgränserna medverka till att 
de olika gaturummen bekräftar hastigheterna vilket resulterar i ökad trafiksäkerhet, 
ökad acceptans för hastighetsgränserna och minskad miljöpåverkan. På sikt ska 
hastighetsgränserna 50, 70 och 90 km/tim fasas ut.

I samband med de nya hastighetsgränserna togs handboken Rätt fart i staden fram 
av Trafikverket (dåvarande Vägverket) och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). Handboken har en komplett metodik och arbetsordning för framtagandet av 
hastighetsplaner i enlighet med de nya hastighetsgränserna. Rätt fart i staden har 
samma inriktning som TRAST (Trafik för en attraktiv stad). Hastighetsgränserna 
ska vara avvägda mot de stadsbyggnadskvaliteter och transportpolitiska mål som 
påverkas av hastighetsnivån. Handboken bygger på samma stadsbyggnadskvaliteter 
som definieras i TRAST:

Stadens karaktär
Tillgänglighet
Trygghet
Trafiksäkerhet
Miljö och hälsa

1.2 Metod och genomförandebeskrivning 

Metoden, framtagen i handboken, är ett verktyg för att kunna optimera hastigheterna 
efter kommunens förutsättningar och karaktär, anpassat efter alla trafikanter som rör sig i 
rummet. Figur 1 visar arbetsordningen enligt handboken.

Metoden genomförs i två steg. I det första steget görs en inventering och 
nulägesbeskrivning för att beskriva dagens trafiksituation. Länkar, i form 
av gator och vägar, delas upp i sträckor eller platser och bedöms utefter 
livsrumsmodellen. Man identifierar även brister i stadsbyggnadskvaliteterna. I 
det andra steget görs analysen, som även den utförs i flera steg: nulägesanalys, 
länkoptimering, nätanpassning och systemanpassning.

Hastighetsanalysen är avgränsad till att innefatta det kommunala 
huvudvägnätet i Katrineholms tätort. 

En inventering av alla huvudgator och uppsamlingsgator i kommunen 
genomfördes den 16 augusti 2011 för att samla in material till klassificering 
av gaturummen. Viss del av underlagsdata hämtades från den befintliga 
trafiknätsanalysen för Katrineholms tätort från 2001. Vid inventeringen 
användes:

•	 Kartunderlag för vägnätet
•	 Filmkamera

I nulägesbeskrivningen ska alla faktorer som påverkar rummet och 
trafiksituationen identifieras. Först identifieras alla länkar som ska utvärderas 
och optimeras i analysen genom att filma alla aktuella gator. I de punkter där 
karaktären i rummet ändras enligt livsrumsmodellen delas sträckan upp i egna 
länkar. 

Nästa steg är att bestämma om länken är en sträcka, plats eller ett område. En 
plats kan vara ett torg eller en tydligt avgränsad yta, en sträcka är alla gator 
och ett område är en homogen del av en stad t.ex. ett bostadsområde eller 
industriområde. I Katrineholms tätort har samtliga länkar identifierats som 
sträckor. 

De följande stegen i nulägesbeskrivning är resultatet av inventeringen. Den 
befintliga hastigheten dokumenteras och livsrummen bedöms enligt de 
parametrar som finns presenterade på sidan 10. Därefter bestäms huruvida 
det finns trafiksäkerhetsförutsättningar som begränsar hastigheten som 
t.ex. fasta hinder vid vägen, gc-korsningar, bilkorsningar eller mötande 
bilar. I nästa steg identifieras alla avvikande punkter som finns på sträckan 
t.ex. övergångställen och korsningar. Dessa ritas in i på karta för att kunna 
visa vart det i ett senare skede kan komma att behövas fysiska åtgärder för 
att öka trafiksäkerheten om hastigheten på sträckan är en annan än den i 
punkten optimala.

I nästa steg beskrivs tillgänglighetsbehoven för biltrafiken, kollektivtrafiken 
och utryckningstrafiken på de olika gatorna. Detta görs genom att 
definiera vilken prioritering och typ varje länk har för varje trafikslag, 
exempelvis biltrafiken delas upp i ett övergripande nät, huvudnät och 
lokalnät. Kollektivtrafiken delas in i nät för regionbuss, stombuss 
eller stadsbuss beroende på vilken typ av busstrafik som trafikerar 
länken. Utryckningstrafiken definierar gatorna som primär eller 
sekundär utryckningsväg beroende på var i vägnätet länken finns. För 
utryckningstrafiken är det viktigt att det inte finns trafikdämpande åtgärder 
och avsmalningar som begränsar framkomligheten för utryckningsfordonet 
då det är mycket trafik i rörelse. 

I det sista steget i nulägesbeskrivningen ska alla störningar definieras med 
avseende på trygghet, trafiksäkerhet, luftkvalitet, buller och hastighet. 
Trygghet baseras på inkomna klagomål från allmänheten. Trafiksäkerhet 
innefattar olycksstatistik som hämtas från Sveriges nationella olycksdatabas, 
STRADA. Både luftkvalitet och buller bedöms efter kommunens mätningar 
och förs in om nivåerna ligger nära eller över gränsvärdena. Finns uppmätta 
fordonsflöden kan dessa också föras in.

När samtliga faktorer är identifierade och dokumenterade påbörjas 
analysen. Analysen görs också i flera steg. Första steget i analysen är en 
kvalitetsbedömning av nuläget följt av länkoptimering, nätanpassning och 
slutligen systemanpassning.
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2 Nulägesbeskrivning
Nulägesbeskrivningen baseras på utredningar av trafiken 2011-2012 
och kartmaterial speglar förutsättningarna för den perioden. Genom 
en nulägesanalys är det lättare att identifiera förändringsbehovet. I 
nulägesbeskrivningen ingår identifiering av länkar och livsrum, inventering av 
trafiksäkerhet, trafiknät, störningar, olyckor etc. 

I nulägesbedömningen har en första analys med befintliga hastighetsgränser 
genomförts, i denna finns 56 länkar (samtliga sträckor). Samtliga länkar 
har bedömts med avseende på tillgänglighet för biltrafik, kollektivtrafik, 
utryckningtrafik, karaktär, trygghet, trafiksäkerhet och miljö. 
 
 
 
 

2.1 Nuvarande hastighetsgränser

Trafikens hastighetsnivå påverkar möjligheten att uppnå livskvalitet i 
närmiljön. Stadens struktur påverkar vilken hastighet som är bäst lämpad 
men hastigheten påverkas även beroende på om gatan är viktig för urbana 
funktioner eller har stora anspråk från gående. Målet är att gatan ska vara 
tydligt utformad och självförklarande så att alla som vistas i rummet förstår 
vilken hastighet som är den rådande. 

Karta 1 visar dagens hastigheter. Huvudgatunätet och genomfartsgatorna har 
idag hastigheten 50 km/tim medan en del av lokalgatunätet har hastigheten 30 
km/tim. Mellan åren 2007 och 2010 har kommunen infört 30-zoner utifrån 
det förslag till indelning som gjordes i trafiknätsanlysen 2001.

Foto: Johan Nygren
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Karta 1, Befintliga Hastigheter 2012
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Figur 3: Exempel på integrerat transportrum

Figur 4: Exempel på transportrum

2.2 Stadens karaktär - inventering av livsrum

Inventering av livsrum innebär en klassificering av gaturummens väggar och 
golv. De val som kan göras är F, IF, M, IT och T. Skillnaden mellan dessa är 
vilka anspråk som finns från väggarna på rummet och vilka möjligheter det 
finns för olika trafikanter att röra sig på rummets golv.

•	 Frirum (F): ett rum för fotgängare, cyklister och lekande barn där 
bilister i princip inte bör förekomma. Torg, parker och avstängda gator 
är exempel på frirum.

•	 Integrerat frirum (IF): ett rum där fotgängare och cyklister är 
prioriterade. Bilister får köra i rummet men bara på de oskyddade 
trafikanternas villkor. Väggarna består av täta entréer mot vägen. 

•	 Mjuktrafikrum (M): ett rum där alla trafikslag ska samspela. 
Biltrafiken begränsas för att ge utrymme till övriga trafikanter. 
Väggarna gör anspråk på rummet med täta entréer.

•	 Integrerat transportrum (IT): ett rum där alla trafikanter får vistas 
men de oskyddade trafikanterna färdas längs med och korsar bara vid 
angivna platser. Detta rum har mest en transportfunktion.

•	 Transportrum (T): ett rum som endast är avsett för fordonstrafik 
där de oskyddade trafikanterna är separerade. Rummets funktion är 
endast transport. För det övergripande huvudnätet efterstävas ofta 
transportrum.

Karta 2 visar hur livsrummet på de olika sträckorna ser ut i Katrineholms 
tätort. Då det enbart är huvudgatunätet och genomfartsgatorna som ingår i 
analysen har de flesta inventerade sträckorna klassificerats som integrerade 
transportrum samt transportrum. En gata i centrum har klassificerats som 
mjuktrafikrum.
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Karta 2, Livsrum 2012
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Figur 5: Hastighetsnivåns betydelse för trafiksäkerheten

Figur 5: Exempel på hastighetssäkrad passage.

2.3 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation, DTSS

DTSS, dimensionerande trafiksäkerhetssituation, innebär de fysiska 
förutsättningar som reglerar möjlig maxhastighet på en specifik sträcka. Vid 
de punkter där oskyddade trafikanter och bilar korsar varandras väg ska 
hastigheten helst vara 30 km/tim för att inte ge ett för stort krockvåld vid en 
eventuell krock. Även fasta hinder nära vägen eller andra bilar som möts på 
vägen utan mitträcke är dimensionerande för hastigheten, se figur 5.

 bil/bil - möte  70 km/tim
 bil/fast hinder  60 km/tim
 bil/bil korsande 50 km/tim
 bil/gcm korsande 30 km/tim

Skulle en punkt, på en annars homogen sträcka, begränsas i hastighet av 
DTSS behandlas denna som en avvikande punkt. Avvikelsen får sedan 
antingen en egen hastighet eller en föreslagen ändring av den fysiska miljön. 

Karta 3 visar vilken trafiksäkerhetssituation som är dimensionerande på 
de olika sträckorna. På de flesta sträckorna är bil/fast hinder samt bil/bil 
korsande kurs dimensionerade för val av hastighet, vilket kan förklaras 
med att det enbart är huvudgatunätet och genomfartsgatorna som ingår i 
analysen. På Mejerigatan, Djulögatan och Trädgårdsgatan är bil/gcm-konflikt 
dimensionerande. Denna bedömning har gjorts då det är uppenbart att 
cyklister befinner sig i rummet utan att det finns en specifik angiven plats för 
dem.
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Karta 3, DTSS 2012
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2.4 Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär den lätthet med vilken privatpersoner, verksamheter 
och organisationer kan nå sina mål. Tillgängligheten beror på hur 
trafiksystemet och bebyggelsen är uppbyggd i förhållande till varandra. 
Samverkan och genhet är viktiga faktorer för att uppnå tillgänglighet. 
Transporter av gods, varor och människor måste fungera på ett enkelt och 
smidigt sätt. Bil- och lastbilstrafik är ofta dimensionerande i trafikrummet då 
de utgör majoriteten av trafiken i gaturummet.

I analysen svarar tillgängligheten på hur hastighetsgränserna sätts för de 
olika trafikslagen och vid ett optimalt resultat får alla trafikslag god (grön) 
kvalitetsnivå.

2.5 Biltrafik

I Katrineholms tätort är vägnätet uppdelat i genomfartsvägar, huvudgator 
och uppsamlingsgator. Genomfartsvägarna är av stor vikt för pendlartrafiken 
där Vingåkersvägen, Stockholmsvägen och Norrköpingsvägen används mest 
frekvent. Här är anspråken på hastighet särskilt stora för att tillgängligheten 
genom restiderna kan hållas nere. Huvudgatunätet har som uppgift att fånga 
upp trafiken från uppsamlingsgatorna och de mindre villagatorna. Dessa 
kräver därför högre standard och hastighet samt bättre framkomlighet i 
jämförelse med uppsamlingsgatorna.

2.6 Kollektivtrafik

För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt färdmedel måste 
tillgängligheten vara hög. Hög tillgänglighet för kollektivtrafik innebär korta 
körtider och korta restider. Många olika faktorer spelar in för att uppnå en 
hög tillgänglighet, t.ex. hållplatsutformning, hastighet och busskörfält. För att 
öka kollektivtrafikens attraktivitet måste den göras mer tillgänglig, enklare att 
använda och ha kortare restider. 

Både för resenärer och ansvariga för kollektivtrafiken är restid och körtid 
de viktigaste parametrarna för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv. Det 
är många parameterar som påverkar restiden, vilket gör att hastigheten på 
en specifik sträcka inte är avgörande. Olika hastigheter på olika sträckor 
kompenserar varandra och ger en accepterad restid. Vad som är acceptabel 
restid behandlas inte i denna analys.

Karta 4 visar kollektivtrafiknätet. I Katrineholms tätort är finns ingen 
uppdelning av kollektivtrafiknätet i primärt och sekundärt linjenät då inga 
linjer har högre prioritet än andra. 
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Karta 4, Kollektivtrafik 2012
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2.7 Utryckningstrafik

För utryckningstrafiken är det viktigt med kort insatstid. Insatstiden är 
den tid från att larmet mottas till dess att räddningstjänsten är på plats och 
påbörjar sitt arbete. Tiden delas upp i tre delar, anspänningstid, körtid och 
angreppstid, där den viktigaste delen är körtid. Några av de faktorer som 
påverkar körtiden är sträckans längd, framkomlighet och hastighet. 

Karta 5 visar de primära och sekundära vägarna för utryckningstrafiken. 
Utryckningsnätet har i dagsläget god framkomlighet på alla utryckningsvägar.

2.8 Trygghet

Trygghet handlar om den upplevda tryggheten och om den trygghet andra 
människors närvaro ger. Det kan vara belysning eller annan fysisk utformning 
som bidrar till ökad upplevd trygghet, människor i rörelse (även i fordon) ger 
trygghet i form av närvaro.

2.9 Miljö och hälsa

Trafiken påverkar miljön negativt på många sätt. Det alstras buller från 
både däck och motorer samtidigt som det sprids partiklar och emissioner. 
Vid större olyckor kan även farliga ämnen spridas fritt. Flera av dessa 
aspekter påverkas av hastigheten, exempelvis utsläpp av CO2 som är direkt 
proportionerlig mot bränsleförbrukningen som i sin tur beror av hastigheten. 
Föroreningarna NOx, HC, CO och partiklar är även de relaterade till 
hastigheten, särskilt NOx ökar avsevärt vid högre hastigheter.

Den mest avgörande parametern för buller är avståndet från vägen. Detta 
beror på att motorljudet alltid finns kvar oberoende av hastigheten. Buller 
från personbilar och tunga fordon minskar kontinuerligt med sänkt hastighet 
ner till 30 km/tim vid körning i jämn hastighet. På platser där bullret ligger 
nära gränsvärdet bör hastigheten inte höjas. Gränsvärdena för mindre god 
(gul) kvalitet ligger mellan 56 och 65 dBA och för låg kvalitet över 65 dBA.

Kommunen har inga aktuella bullermätningar, dock finns en 
kvalitetsbedömning av bullervärdena i den befintliga trafiknätsanalysen från 
2001. Där har värdena beräknats fram utifrån tidigare trafikmätningar. 
Jämförelser mellan trafikflödesmätningar och stickprov för de större gatorna 
som tidigare haft problem har gjorts. Då en del nya större länkar för 
biltrafik har byggts inom tätorten med avsikt att minska genomfartstrafiken 
kan bullersituationen ha förändrats på dessa. Inga andra bulleråtgärder, 
exempelvis bullerskärmar, har genomförts sedan trafiknätsanalysen togs fram 
2001.

Katrineholms kommun har inga mätningar på luftföroreningar.

Foto: Hanna Maxstad
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Karta 5, Utryckningsnät 2012
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3 Analys
Analysen är uppdelad i fyra steg och inleds med att nuläget analyseras för 
att identifiera förutsättningarna och kvalitetsbedöma dessa. Nästa steg är 
länkoptimering där varje länk optimeras individuellt utifrån den hastighet 
som bäst balanserar anspråken för de olika stadsbyggnadskvaliteterna. Steg 
tre är nätanpassningen som syftar till att koppla i hop delsträckorna till ett 
sammanhängande system. Slutligen görs systemanpassningen där de nya 
hastighetsgränserna ska användas om möjligt. 

•	 Nulägesanalys
•	 Länkoptimering
•	 Nätanpassning
•	 Systemanpassning

I varje steg i analysen ges en sammanställning av de kvalitetsavvikelser som 
uppstår för stadsbyggnadskvaliteterna beroende på vilka hastighetsgräns som 
föreslås. Grön nivå innebär god kvalitet och att stadsbyggnadskvalitetens 
anspråk tillgodoses. Avvikelserna förekommer i två nivåer, gul och röd. Gul 
nivå innebär mindre god kvalitet för stadsbyggnadskvaliteten och bedöms 
kunna godtas ifall andra kvaliteter får en god kvalitet. Röd nivå innebär låg 
kvalitet och att anspråket inte är uppfyllt. För röda avvikelser bör åtgärder 
planeras.

3.1 Kvalitetsbedömning av nuläge

Nulägesanalysen ska utgöra ett stöd för det fortsatta arbetet i analysdelen. 
Där det finns kvalitetsbrister ska dessa klarläggas och förbättras i de 
kommande analysstegen.

I nulägesbeskrivningen kan det utläsas att det finns brister i vägnätet. Resultatet 
av analysen visar att 28 delsträckor inom Katrineholms tätort fick låg kvalitet. 
Det är framförallt buller som får låg kvalitet då flera av de gatorna som ingår 
i inventeringen är genomfartsgator med relativt stora fordonsflöden och en 
hög andel tung trafik. Tre delsträckor fick låg kvalitet på trafiksäkerhet där 
hastigheten är 50 km/tim och DTSS är klassad som gång och cykel.

Utöver sträckor som fick låg kvalitet tillkommer 29 sträckor som fick mindre 
god kvalitet. Mindre god kvalitet förekommer främst på tillgänglighet för 
biltrafiken men även på buller samt två på trafiksäkerhet.

•	 Mindre god kvalitet: 29
•	 Låg kvalitet: 28

3.2 Länkoptimering

I länkoptimeringen undersöks olika hastigheter för att nå den optimala 
hastigheten för varje enskild länk med hänsyn till stadsbyggnadskvaliteterna 
och samtidigt minimera antalet sträckor med låg kvalitet.

Resultatet av länkoptimeringen blev 25 röda länkar med låg kvalitet och 
29 gula länkar med mindre god kvalitet. Att så många låga kvaliteter 
kvarstår beror på att de berör buller, denna kvalitet påverkas inte av en 
hastighetssänkning då det framförallt är andra förutsättningar som påverkar 
bullerproblematiken, som trafikmängden.

•	 Mindre god kvalitet: 29
•	 Låg kvalitet: 25

3.3 Nätanpassning

Efter länkoptimeringen ska delsträckorna anpassas till varandra för att 
trafiksystemet ska bli homogent och mjukt, inte ryckigt och plottrigt. Där 
avvikelser identifieras ska både högre och lägre hastigheter undersökas 
och konsekvenserna utvärderas. Röda avvikelser ska i största utsträckning 
undvikas.

För att anpassa trafiksystemet till ett sammanhängande gatunät utan allt 
för många hastighetsgränser gjordes ett antal höjningar och sänkningar av 
hastigheten. Då vissa sträckor justeras från sin optimala hastighet tillkommer 
en del nya kvalitetsavvikelser. Nätanpassningen resulterade i en ökning av 
mindre goda och låga kvaliteter.

•	 Mindre god kvalitet: 33 
•	 Låg kvalitet: 28 
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3.4 Systemanpassning

I enlighet med handboken Rätt fart i staden ska det inom tätorten på sikt 
eftersträvas att endast använda 30, 40, 60 och 80 km/tim. Hastigheterna 50, 
70 och 90 km/tim kan användas under en övergångsperiod men bör över tid 
fasas ut. Resultatet av anpassningen visar ett vägnät med enhetliga gator där 
länkar med ordinarie hastighet 30 km/tim behölls och övriga anpassades för 
att passa varandra och systemet. 

En kommun kan välja att prioritera en kvalitet före andra, vilket kan medföra 
att antalet gula och röda kvalitetsnivåer ökar. I dessa fall är det viktigt att 
analysera konsekvenserna  av prioriteringen, det kan finnas olika åtgärder för 
att förbättra för exempelvis kollektivtrafiken utan att andra kvaliteter påverkas 
negativt. I vissa punkter kan kommunen få acceptera en lägre kvalitetsnivå 
för att exempelvis kunna säkerställa en högre trafiksäkerhet. Katrineholms 
kommun har valt att prioritera trafiksäkerheten i denna analys vilket medför 
att tillgängligheten för framför allt biltrafiken blir mindre god på flera sträckor. 

I systemanpassningen har antalet mindre goda kvaliteter ökat till 55 stycken. 
Ökningen beror framför allt på att biltrafiken har fått sämre framkomlighet 
till följd av att hastigheten har sänkts från 50 km/tim till 40 km/tim på många 
delsträckor.

•	 Mindre god kvalitet: 55
•	 Låg kvalitet: 26

3.5 Pröva tillgänglighetsanspråken

När systemanpassningen är genomförd prövas tillgänglighetsanspråken 
från kollektiv- och utryckningstrafiken mot de hastigheter som 
systemanpassningen resulterat i. 

För utryckningstrafiken får flera av de primära utryckningsvägarna mindre 
god kvalitet. Detta bör dock inte påverka insatstiden för utryckningstrafiken 
i någon större omfattning. Om de nya hastigheterna kräver fysiska 
åtgärder för att dämpa hastigheten är det viktigt att dessa utformas så att 
framkomligheten för utryckningstrafiken säkras.

För kollektivtrafiken får alla delsträckor god kvalitet.
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4 Genomförande

4.1 Avvikelser

Kvalitetsavvikelser finns på de länkar som i analysen fått låg kvalitetsnivå. 
Kvalitetsavvikelser kan förekomma i sträcka och i punkt. 
 

•	 Kvalitetsavvikelser på sträcka innebär att någon av de fem kvaliteterna 
(bil, kollektivtrafik, utryckningstrafik, luft, buller) fått mindre god 
eller låg kvalitet.

•	 Kvalitetsavvikelse i punkt avser korsningspunkter och övergångsställen 
som har lägre hastighetsanspråk än hastigheten på länken

I Katrineholms tätort är många åtgärder redan vidtagna på 
kvalitetsavvikelserna i punkt, i form av hastighetssäkrade övergångsställen 
och passager.  

På 39 delsträckor har har en eller flera stadsbyggnadskvaliteter mindre 
god kvalitet. De gula kvalitetsavvikelserna på sträcka består främst av 
mindre god framkomlighet för biltrafiken till följd av att flera hastigheter 
har sänkts från 50 km/tim till 40 km/tim. Detta kan godtas då det innebär 
att trafiksäkerheten erhåller god kvalitet. På 13 delsträckor erhålls mindre 
god kvalitet avseende buller. Övriga stadsbyggnadskvaliteter får god 
kvalitet på samtliga delsträckor. De röda kvalitetsavvikelserna består av 
låg kvalitet avseende buller. På vissa delsträckor kommer bullernivåerna 
förbättras i samband med att Östra förbifarten öppnar. Kompletteringar av 
bullermätningar behövs för att få en bättre uppfattning om problemet.

I Katrineholms tätort finns 20 avvikande punkter med mindre god eller låg 
kvalitet gällande trafiksäkerhet som behöver åtgärdas. Punkterna består av 
passager där gående och cyklister korsar vägnätet och hastighetsanspråket är 
högre än 30 km/tim. Kvalitetsavvilkelser i punkt redovisas på karta 6. 

4.2 Hastighetsplan

Hastighetsplanen anger vilka hastighetsnivåer som bör eftersträvas på lång 
sikt i Katrineholms tätort (se karta 6). Förslaget innebär att kommunen 
sänker hastigheten på 40 stycken delsträckor och höjer hastigheten på 12 
stycken delsträckor. Genom att sänka hastighetsnivåerna uppnås flera positiva 
förändringar för trafiksäkerheten. 

4.3 Åtgärder på kort och lång sikt

Vid införandet av nya hastigheter eftersträvas att genomförandet sker 
samtidigt i hela kommunen då det får störst genomslagskraft och är mest 
effektivt. Skulle kommunen inte kunna genomföra samtliga åtgärder samtidigt 
bör man prioritera de platser med störst avvikelser. Kvaliteten låg (röd) bör 
åtgärdas inom rimlig tid, den kvalitetsnivån bör ej accepteras. Mindre god 
kvalitet bör åtgärdas på sikt för att uppnå god kvalitet. 

Man bör kontrollera om de föreslagna hastigheterna är genomförbara eller 
inte. Detta görs genom att bedöma om den föreslagna hastighetsnivån 
överensstämmer med gatans utformning. Vissa gator kan vara för smala 
respektive för breda för den föreslagna hastigheten, detta gör att den 
föreslagna hastighetsnivån inte är aktuell förrän en ombyggnad har gjorts. I 
figur 7 redovisas åtgärdsförslag för respektive gata.

4.4 Nästa steg i genomförandet

Genomförandet av hastighetsplanen sker genom en process där det är viktigt 
med ett samarbete mellan kommun, Trafikverket, Polisen, grannkommuner, 
räddningstjänst, trafikhuvudmän med flera. Införandet av hastighetsplanen 
bör ske i samråd med dessa. För delen av gatunätet som ligger inom gränsen 
för tättbebyggt område beslutar kommunen själva om hastighetsregleringar. 
För gator utanför tättbebyggt område där kommunen inte är väghållare 
används hastighetsplanen som ett underlag för att påverka väghållare till 
framtida hastighetsförändringar.
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Införandet av nya hastigheter innebär kostnader för kommunen. Nya 
hastighetsskyltar kommer att krävas samt fysiska åtgärder för att de nya 
hastighetsgränserna ska efterlevas och trafiksäkerheten höjas. Bågar, stolpar 
samt skyltar kan återanvändas på platser där hastigheten ändras. 

Kostnaden kommer att variera beroende på om kommunen väljer att 
genomföra åtgärderna som krävs för införandet av de nya hastigheterna 
etappvis eller samtidigt i hela kommunen. Att genomföra alla förändringar 
på en och samma gång innebär att förvirring och otydlighet lättare undviks. 
Ett etappvis genomförande t.ex. område för område kan medföra till ökad 
plottrighet under en period samt otydlighet mot trafikanterna. Dock kan det 
vara lättare att starta upp processen med ett etappvis genomförande.
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Karta 6, Hastighetsplan för Katrineholms kommun, del staden



Hastighetsplan för Katrineholms kommun

Del kransorter

Beslutshistorik: 
Förvaltarskap: hastighetsplanen förvaltas av kommunstyrelsen och ligger inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde. 



Hastighetsplan för Katrineholms kommun
Del kransorter



Sammanfattning
Hastighetsplanen för Katrineholms kommun är framtagen genom metoden Rätt fart i staden. Införandet av nya hastigheter 
har pågått i Sverige sedan år 2008 och innebär att trafiksäkerheten ska förbättras genom att hastigheterna bättre avspeglar de 
anspråk som stadsbyggnadskvaliteterna har på hastighetsgränserna. Hastigheterna 50, 70 och 90 km/tim ska på sikt fasas ut 
och ersättas med de jämna hastighetsgränserna 40, 60 och 80. 

Analysen innefattar inventering och klassificering av kommunens gator med hjälp av befintligt underlagsmaterial så som 
utryckningsnät, gc-nät, korsningspunkter, trafikflöde och kollektivtrafik. Gatorna klassificeras enligt livsrumsmodellen 
och bedöms efter olika stadsbyggnadskvaliteter. Målet är att gatan och hastighetsnivån ska tala samma språk. Analysen är 
avgränsad till huvudgator och genomfartsgator inom Katrineholms tätort samt för kransorterna i Katrineholms kommun. 
Analysen för tätorten redovisas i en separat rapport. De kransorter som ingår i analysen är: Bie, Björkvik, Forssjö, Sköldinge, 
Strångsjö, Valla och Äsköping. 

Den största förändringen är att gator med 50 km/tim förändras till 30, 40 eller 60 km/tim för att bättre avspegla de anspråk 
som stadsbyggnadskvaliteterna har på hastighetsgränserna. Genom att sänka hastigheten uppnås positiva förändringar eftersom 
effekten blir att trafiksäkerheten ökar. Vissa åtgärder krävs på sträckor eller i punkter. Det kan vara att förstärka gatan utifrån 
stadsbyggnadskvaliteterna så att hastigheten blir självförklarande eller att höja trafiksäkerheten i GC-passager på länkar med 
högre hastighet. 

Hastighetsbegränsningar på gator förbi skolområden behandlas i en separat process och inkluderas inte i hastighetsplanen.



Foto: Hanna Maxstad
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Figur 1: Arbetsordning

1. Inledning
Syftet med hastighetsplanen är att vara ett verktyg i kommunens fortsatta 
arbete med att utveckla trafiksystemet för att nå de transportpolitiska 
målen. Hastighetsplanen omfattar huvudgator och genomfartsgator inom 
kransorterna Bie, Björkvik, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Valla och Äsköping.

Under de senaste åren har flera betydelsefulla förändringar inom 
trafiksäkerhetsområdet skett på nationell nivå. Detta har betydelse även för 
Katrineholms framtida trafiksäkerhetsarbete.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och innebär 
ett etiskt ställningstagande om att människor inte ska dödas eller 
skadas allvarligt i vägtrafiken. I samband med riksdagens beslut om nya 
transportpolitiska mål togs även beslut om nya mål för trafiksäkerhet. De 
övergripande målen är att mellan åren 2007 och 2020 ska antalet omkomna 
inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas 
med en fjärdedel. För att få bättre målstyrning och skapa långsiktighet 
och systematik i trafiksäkerhetsarbetet är de nationella målen nedbrutna 
till 13 delmål. Delmålen är valda utifrån att de bedöms ha stor effekt på 
trafiksäkerheten. Säkra kommunala gator är ett delmål som berör kommuner 
och där de också har stor möjlighet att påverka. En säker gata definieras som 
en gata där en kollision inte ger dödliga eller allvarliga personskador, under 
förutsättning att gatan används enligt gällande regler. 

Grunden till att man inför nya hastighetsgränser är att öka trafiksäkerheten. 
Vidare är syftet att ta fram bättre beslutsunderlag med samlad hänsyn till 
de olika anspråken på stadsbyggnadskvaliteterna och de transportpolitiska 
målen. 

De befintliga hastighetsgränserna i riksdagens beslut om införandet av ett 
nytt hastighetssystem innebär att kommunen nu har möjlighet att utnyttja 
även de jämna hastighetsgränserna vid beslut. Forskning och utveckling 
inom området har gjort att den tidigare generella hastighetsgränsen 50 km/
tim i många fall anses för trubbig för att spegla stadens olika karaktärer och 
trafikmiljöer. De nya hastighetsgränserna och en översyn enligt metoden Rätt 

fart i staden ger möjlighet att låta stadsbyggnadskvaliteterna avspegla sig i 
hastighetsgränserna, samt förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

1.1 Bakgrund

Sedan 2008 pågår en bred nationell översyn och ett införande av 
nya hastighetsgränser. I Sverige är det numera möjligt att använda 
hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 till 120 km/tim. Målet är 
att underlätta arbetet med att anpassa trafiksystemet till staden istället för 
tvärtom. Genom att aktivt bedöma de olika hastighetsnivåerna i staden 
kan de nya hastighetsgränserna medverka till att de olika gaturummen 
bekräftar hastigheterna vilket resulterar i ökad trafiksäkerhet, ökad 
acceptans för hastighetsgränserna och minskad miljöpåverkan. På sikt ska 
hastighetsgränserna 50, 70 och 90 km/tim fasas ut.

I samband med de nya hastighetsgränserna togs handboken Rätt fart i staden 
fram av Trafikverket (dåvarande Vägverket) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Handboken har en komplett metodik och arbetsordning för 
framtagandet av hastighetsplaner i enlighet med de nya hastighetsgränserna. 
Rätt fart i staden har samma inriktning som TRAST (Trafik för en attraktiv 
stad). Hastighetsgränserna ska vara avvägda mot de stadsbyggnadskvaliteter 
och transportpolitiska mål som påverkas av hastighetsnivån. Handboken 
bygger på samma stadsbyggnadskvaliteter som definieras i TRAST:

•	 Stadens karaktär
•	 Tillgänglighet
•	 Trygghet
•	 Trafiksäkerhet
•	 Miljö och hälsa
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Figur 2: Arbetsordning

1.2 Metod och genomförande

Metoden, framtagen i handboken, är ett verktyg för att kunna optimera hastigheterna 
efter kommunens förutsättningar och karaktär, anpassat efter alla trafikanter som rör 
sig i rummet. Figur 1 visar arbetsordningen enligt handboken.
Metoden genomförs i två steg. I det första steget görs en inventering och 
nulägesbeskrivning för att beskriva dagens trafiksituation. Länkar, i form av gator 
och vägar, delas upp i sträckor eller platser och bedöms utefter livsrumsmodellen. 
Man identifierar även brister i stadsbyggnadskvaliteterna. I det andra steget 
görs analysen, som även den utförs i flera steg: nulägesanalys, länkoptimering, 
nätanpassning och systemanpassning.

Hastighetsanalysen är avgränsad till att innefatta huvudvägnätet i kransorterna där 
Trafikverket är väghållare. 

En inventering av alla huvudgator och uppsamlingsgator i kommunen genomfördes 
den 16 augusti 2011 för att samla in material till klassificering av gaturummen. 
Viss del av underlagsdata hämtades från den befintliga trafiknätsanalysen för 
Katrineholms kransorter från 2001. Vid inventeringen användes:

•	 Kartunderlag för vägnätet.
•	 Filmkamera

I nulägesbeskrivningen ska alla faktorer som påverkar rummet och trafiksituationen 
identifieras. Först identifieras alla länkar som ska utvärderas och optimeras i 
analysen genom att filma alla aktuella gator. I de punkter där karaktären i rummet 
ändras enligt livsrumsmodellen delas sträckan upp i egna länkar. 

Nästa steg är att bestämma om länken är en sträcka, plats eller ett område. En plats 

kan vara ett torg eller en tydligt avgränsad yta, en sträcka är alla gator och ett 
område är en homogen del av en stad t.ex. ett bostadsområde eller industriområde. 
I kransorterna har samtliga länkar identifierats som sträckor. 

De följande stegen i nulägesbeskrivning är resultatet av inventeringen. Den 
befintliga hastigheten dokumenteras och livsrummen bedöms enligt de parametrar 
som finns presenterade på sidan 6. Därefter bestäms huruvida det finns 
trafiksäkerhetsförutsättningar som begränsar hastigheten som t.ex. fasta hinder vid 
vägen, gc-korsningar, bilkorsningar eller mötande bilar. I nästa steg identifieras 
alla avvikande punkter som finns på sträckan t.ex. övergångställen och korsningar. 
Dessa ritas in i på karta för att kunna visa vart det i ett senare skede kan komma 
att behövas fysiska åtgärder för att öka trafiksäkerheten om hastigheten på 
sträckan är en annan än den i punkten optimala.

I nästa steg beskrivs tillgänglighetsbehoven för biltrafiken, kollektivtrafiken och 
utryckningstrafiken på de olika gatorna. Detta görs genom att definiera vilken 
prioritering och typ varje länk har för varje trafikslag, exempelvis biltrafiken 
delas upp i ett övergripande nät, huvudnät och lokalnät. Kollektivtrafiken delas 
in i nät för regionbuss, stombuss eller stadsbuss beroende på vilken typ av 
busstrafik som trafikerar länken. Utryckningstrafiken definierar gatorna som 
primär eller sekundär utryckningsväg beroende på var i vägnätet länken finns. För 
utryckningstrafiken är det viktigt att det inte finns trafikdämpande åtgärder och 
avsmalningar som begränsar framkomligheten för utryckningsfordonet då det är 
mycket trafik i rörelse. 

I det sista steget i nulägesbeskrivningen ska alla störningar definieras med 
avseende på trygghet, trafiksäkerhet, luftkvalitet, buller och hastighet. Trygghet 
baseras på inkomna klagomål från allmänheten. Trafiksäkerhet innefattar 
olycksstatistik som hämtas från Sveriges nationella olycksdatabas, STRADA. 
Både luftkvalitet och buller bedöms efter kommunens mätningar och förs in om 
nivåerna ligger nära eller över gränsvärdena. Finns uppmätta fordonsflöden kan 
dessa också föras in.

När samtliga faktorer är identifierade och dokumenterats påbörjas analysen. 
Analysen görs också i flera steg. Första steget i analysen är en kvalitetsbedömning 
av nuläget följt av länkoptimering, nätanpassning och slutligen systemanpassning. 
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2. Nulägesbeskrivning
Nulägesbeskrivningen baseras på utredningar av trafiken 2011-2012 
och kartmaterial speglar förutsättningarna för den perioden. Genom 
en nulägesanalys är det lättare att identifiera förändringsbehovet. I 
nulägesbeskrivningen ingår identifiering av länkar och livsrum, inventering av 
trafiksäkerhet, trafiknät, störningar, olyckor etc. 

I nulägesbedömningen har en första analys med befintliga hastighetsgränser 
genomförts, i denna finns totalt 41 länkar (samtliga sträckor) för de sju 
kransorterna. Samtliga länkar har bedömts med avseende på tillgänglighet för 
bil, kollektivtrafik, utryckning, karaktär, trygghet, trafiksäkerhet och miljö. 

Kransort Antal länkar
Bie 4

Björkvik 7

Förssjö 5

Sköldinge 10

Strångsjö 7

Valla 5

Äsköping 3

2.1 Nuvarande hastighetsgränser

Trafikens hastighetsnivå påverkar möjligheten att uppnå livskvalitet i 
närmiljön. Stadens struktur påverkar vilken hastighet som är bäst lämpad 
men hastigheten påverkas även beroende på om gatan är viktig för urbana 
funktioner eller har stora anspråk från gående. Målet är att gatan ska vara 
tydligt utformad och självförklarande så att alla som vistas i rummet förstår 
vilken hastighet som är den rådande. 

Karta 1 visar dagens hastigheter i kransorterna. Huvudgatunätet och 
genomfartsgatorna är idag reglerade med hastigheten 50 km/tim närmast 
bebyggelse och 70 km/tim på övriga sträckor.

Karta 1, Befintlig Hastighet 2012

Forssjö

Sköldinge
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Karta 1, Befintlig Hastighet 2012
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Björkvik
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Livsrum

Integrerat Transportrum 
Transportrum

2.2 Stadens karaktär - inventering av livsrum

Inventering av livsrum innebär en klassificering av gaturummens väggar och 
golv. De val som kan göras är F, IF, M, IT och T. Skillnaden mellan dessa är 
vilka anspråk som finns från väggarna på rummet och vilka möjligheter det 
finns för olika trafikanter att röra sig på rummets golv.

•	 Frirum (F): ett rum för fotgängare, cyklister och lekande barn där 
bilister i princip inte bör förekomma. Torg, parker och avstängda gator 
är exempel på frirum.

•	 Integrerat frirum (IF): ett rum där fotgängare och cyklister är 
prioriterade. Bilister får köra i rummet men bara på de oskyddade 
trafikanternas villkor. Väggarna består av täta entréer mot vägen. 

•	 Mjuktrafikrum (M): ett rum där alla trafikslag ska samspela. 
Biltrafiken begränsas för att ge utrymme till övriga trafikanter. 
Väggarna gör anspråk på rummet med täta entréer.

•	 Integrerat transportrum (IT): ett rum där alla trafikanter får vistas 
men de oskyddade trafikanterna färdas längs med och korsar bara vid 
angivna platser. Detta rum har mest en transportfunktion.

•	 Transportrum (T): ett rum som endast är avsett för fordonstrafik 
där de oskyddade trafikanterna är separerade. Rummets funktion är 
endast transport. För det övergripande huvudnätet efterstävas ofta 
transportrum.

Karta 2 visar vilken hur livsrummet på de olika sträckorna ser ut 
i Katrineholms kransorter. Då det enbart är huvudgatunätet och 
genomfartsgatorna som ingår i analysen är alla inventerade sträckorna 
klassificerats som integrerade transportrum samt transportrum.

Karta 2, Livsrum 2012
Forssjö

Sköldinge
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Karta 2, Livsrum 2012
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DTSS
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Bil/fast hinder
Bil/korsande kurs
Bil/gcm

2.3  Dimensionerande trafiksäkerhetssituation, DTSS

DTSS, dimensionerande trafiksäkerhetssituation, innebär de fysiska 
förutsättningar som reglerar möjlig maxhastighet på en specifik sträcka. Vid 
de punkter där oskyddade trafikanter och bilar korsar varandras väg ska 
hastigheten helst vara 30 km/tim för att inte ge ett för stort krockvåld vid en 
eventuell krock. Även fasta hinder nära vägen eller andra bilar som möts på 
vägen utan mitträcke är dimensionerande för hastigheten, se figur 4.

 bil/bil - möte  70 km/tim
 bil/fast hinder  60 km/tim
 bil/bil korsande 50 km/tim
 bil/gcm korsande 30 km/tim

Skulle en punkt, på en annars homogen sträcka, begränsas i hastighet av 
DTSS behandlas denna som en avvikande punkt. Avvikelsen får sedan 
antingen en egen hastighet eller en föreslagen ändring av den fysiska miljön. 

Vid bedömningen av DTSS identifierades först bil/gcm-konflikt och bil/bil- 
korsande kurs då dessa är lätta att definiera. Därefter fortgick arbetet med att 
definiera alla länkar som var begräsade av bil/fast hinder och bil/möte. 

Karta 3 visar vilken trafikssäkerhetssituation som är dimensionerande på 
de olika sträckorna. På de flesta sträckorna är bil/fast hinder samt bil/möte 
dimensionernade för val av hastighet, vilket kan förklaras med att det enbart 
är huvudgatunätet och genomfartsgatorna som ingår i analysen. Även bil/gcm-
konflikt förekommer då det är uppenbart att cyklister befinner sig i rummet 
utan att det finns en specifik angiven plats för dem. I många av kransorterna 
saknas gång- och cykelbanor.

Karta 3, Dimensionerande trafiksäkerhetssituation 2012
Forssjö

Sköldinge

Figur 3: Hastighetsnivåns betydelse för trafiksäkerheten
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2.4  Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär med den lätthet som privatpersoner, verksamheter och 
organisationer kan nå sina mål. Tillgängligheten beror på hur trafiksystemet och 
bebyggelsen är uppbyggd i förhållande till varandra. Samverkan och genhet är viktiga 
faktorer för att uppnå tillgänglighet. Transporter av gods, varor och människor måste 
fungera på ett enkelt och smidigt sätt. Bil- och lastbilstrafik är ofta dimensionerande i 
trafikrummet då de utgör majoriteten av trafiken i gaturummet.

I analysen svarar tillgängligheten på hur hastighetsgränserna sätts för de olika 
trafikslagen och vid ett optimalt resultat får alla trafikslag god (grön) kvalitetsnivå.

2.5  Biltrafik

I tätorterna består vägnätet främst av huvudgator och lokalgator. I analysen ingår 
endast huvudgatorna. Trafikverkets vägar angränsar till samtliga kransorter. Då 
orterna är relativt små finns inga större anspråk på hastighet eftersom restiderna 
inom kransorterna är korta. Huvuddelen av restiden för invånarna i kransorterna är 
på Trafikverkets vägar. Huvudgatunätet har som uppgift att fånga upp trafiken från 
uppsamlingsgator och mindre villagator.

2.6  Kollektivtrafik

För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt färdmedel måste tillgängligheten 
vara hög. Hög tillgänglighet för kollektivtrafik innebär korta körtider och korta 
restider. Många olika faktorer spelar in för att uppnå en hög tillgänglighet, t.ex. 
hållplatsutformning, hastighet och busskörfält. För att öka kollektivtrafikens 
attraktivitet måste den göras mer tillgänglig, enklare att använda och ha kortare 
restider. 

Både för resenärer och ansvariga för kollektivtrafiken är restid och körtid de 
viktigaste paramterarna för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv. Det är många 
parameterar som påverkar restiden, vilket gör att hastigheten på en specifik sträcka 
inte är avgörande. Olika hastigheter på olika sträckor kompenserar varandra och ger 
en accepterad restid. Vad som är acceptabel restid behandlas inte i denna analys.

Karta 4 visar kollektivtrafiknätet i kransorterna. Dessa trafikeras endast av 
regionbussar eller landsortstrafik. 

2.7  Utryckningstrafik

För utryckningstrafiken är det viktigt med kort insatstid. Insatstiden är den tid 
från att larmet mottas till dess att räddningstjänsten är på plats och påbörjar sitt 
arbete. Tiden delas upp i tre delar, anspänningstid, körtid och angreppstid, där den 
viktigaste delen är körtid. Några av de faktorer som påverkar körtiden är sträckans 
längd, framkomlighet och hastighet. För utryckningstrafiken tar det relativt lång tid 
att nå många av kransorterna från Katrineholms tätort. Inom kransorterna kan de nå 
sina målpunkter snabbt.

2.8  Trygghet

Trygghet handlar om den upplevda tryggheten och om den trygghet andra 
människors närvaro ger. Det kan vara belysning eller annan fysisk utformning som 
bidrar till ökad upplevd trygghet, människor i rörelse (även i fordon) ger trygghet i 
form av närvaro. 

2.9  Miljö och hälsa

Trafiken påverkar miljön negativt på många sätt. Det alstras buller från både däck 
och motorer samtidigt som det sprids partiklar och emissioner. Vid större olyckor 
kan även farliga ämnen spridas fritt. Flera av dessa aspekter påverkas av hastigheten, 
exempelvis utsläpp av CO2 som är direkt proportionerlig mot bränsleförbrukningen 
som i sin tur beror av hastigheten. Föroreningarna NOx, HC, CO och partiklar är 
även de relaterade till hastigheten, särskilt NOx ökar avsevärt vid högre hastigheter.

Den mest avgörande parametern för buller är avståndet från vägen. Detta beror på 
att motorljudet alltid finns kvar oberoende av hastigheten. Buller från personbilar 
och tunga fordon minskar kontinuerligt med sänkt hastighet ner till 30 km/tim 
vid körning i jämn hastighet. På platser där bullret ligger nära gränsvärdet bör 
hastigheten inte höjas. Gränsvärdena för mindre god kvalitet ligger mellan 56 och 65 
dBA och för låg kvalitet över 65 dBA. I samtliga kransorter finns tidigare beräknade 
bullervärden som togs fram i arbetet med trafiknätsanalysen 2001. Dessa visar att 
bullernivåerna ligger under 55 dBA. Katrineholms kommun har inga mätningar på 
luftföroreningar.
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Kollektivtrafiknät
Regionbuss

Karta 4, Kollektivtrafiknät 2012
VallaÄsköping

Strångsjö Bie

Björkvik
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Bie

3.      Analys
Analysen är uppdelad i fyra steg och inleds med att nuläget analyseras för 
att identifiera förutsättningarna och kvalitetsbedöma dessa. Nästa steg är 
länkoptimering där varje länk optimeras individuellt utifrån den hastighet 
som bäst balanserar anspråken för de olika stadsbyggnadskvaliteterna. Steg 
tre är nätanpassningen som syftar till att koppla i hop delsträckorna till ett 
sammanhängande system. Slutligen görs systemanpassningen där de nya 
hastighetsgränserna ska användas om möjligt. Även avvikelser dentifieras och 
åtgärder föreslås. 

•	 Nulägesanalys
•	 Länkoptimering
•	 Nätanpassning
•	 Systemanpassning

I varje steg i analysen ges en sammanställning av de kvalitetsavvikelser som 
uppstår för stadsbyggnadskvaliteterna beroende på vilka hastighetsgränser som 
föreslås. Grön nivå innebär god kvalitet och att stadsbyggnadskvalitetens anspråk 
tillgodoses. Avvikelserna förekommer i två nivåer, gul och röd. Gul nivå innebär 
mindre god kvalitet för stadsbyggnadskvaliteten och bedöms kunna godtas 
ifall andra kvaliteter får en god kvalitet. Röd nivå innebär låg kvalitet och att 
anspråket inte är uppfyllt. För röda avvikelser bör åtgärder planeras.

2.2 Kvalitetsbedömning av nuläge

Nulägesanalysen ska utgöra ett stöd för det fortsatta arbetet i analysdelen. Där 
det finns kvalitetsbrister ska dessa klarläggas och förbättras i de kommande 
analysstegen.

I nulägesbeskrivningen kan det utläsas att det finns brister i vägnätet. 
Många länkar har mindre god tillgänglighet för biltrafiken samtidigt som 
trafiksäkerheten har låg kvalitet. För övriga kvaliteter som trygghet och 
karaktär fick samtliga länkar god kvalitet. Totalt fanns 17 röda och 38 gula 
kvalitetsbrister. 

•	 Mindre god kvalitet: 38

Forssjö

Sköldinge
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•	 Låg kvalitet: 17

Avvikelserna består främst i att det finns många sträckor med 50 km/tim 
som är IT eller T och där oskyddade trafikanter rör sig i blandtrafik med 
fordon. Kvalitetsavvikelser för punkter som korsningar och övergångsställen 
tillkommer men analyseras inte förrän i systemanpassningsskedet.

2.3 Länkoptimering

I länkoptimeringen undersöks olika hastigheter för att nå den optimala 
hastigheten för varje enskild länk med hänsyn till stadsbyggnadskvaliteterna 
och samtidigt minimera antalet sträckor med låg kvalitet.

Resultatet av länkoptimeringen blev 0 röda länkar med låg kvalitet och 45 gula 
länkar med mindre god kvalitet, till skillnad från nulägesanalysens 17 st röda 
och 38 st gula. En länk kan ha fler än en avvikelse. Efter optimeringen var 
majoriteten av vägarna optimerade vid 40 eller 60 km/tim. 

•	 Mindre god kvalitet: 45
•	 Låg kvalitet: 0

2.4 Nätanpassning

Efter länkoptimeringen ska delsträckorna anpassas till varandra för att 
trafiksystemet ska bli homogent och mjukt, inte ryckigt och plottrigt. Där 
avvikelser identifieras ska både högre och lägre hastigheter undersökas 
och konsekvenserna utvärderas. Röda avvikelser ska i största utsträckning 
undvikas. 

En kommun kan välja att prioritera en kvalitet före andra, vilket kan medföra 
att antalet gula och röda kvalitetsnivåer ökar. I dessa fall är det viktigt att 
analysera konsekvenserna  av prioriteringen, det kan finnas olika åtgärder för 
att förbättra för exempelvis kollektivtrafiken utan att andra kvaliteter påverkas 
negativt. I vissa punkter kan kommunen få acceptera en lägre kvalitetsnivå för 
att exempelvis kunna säkerställa en högre trafiksäkerhet. 

•	 Mindre god kvalitet: 43
•	 Låg kvalitet: 1

2.5 Systemanpassning

I enlighet med Rätt fart i staden- handboken ska det inom tätort på sikt 
eftersträvas att endast använda 30, 40, 60 och 80 km/tim. Hastigheterna 50, 
70 och 90 km/tim kan användas under en övergångsperiod men bör över tid 
fasas ut. Resultatet av anpassningen visar ett vägnät med enhetliga gator där 
länkar med ordinarie hastighet 30 km/tim behölls och övriga anpassades för 
att passa varandra och systemet.  

•	 Mindre god kvalitet: 43
•	 Låg kvalitet: 1

3.4.1 Pröva tillgänglighetsanspråken 
När systemanpassningen är genomförd prövas tillgänglighetsanspråken 
från kollektiv- och utryckningstrafiken mot de hastigheter som 
systemanpassningen resulterat i. Förändringarna av hastigheterna i förslaget 
bör inte påverka utryckningstrafikens insatstid i någon större omfattning. 

Inga anpassningar gjordes efter prövningen, de avvikelser som finns anses 
vara acceptabla med de försutsättningar som antagits i analysen.

2.6 Hastighetsplan

Efter avslutad analys ges förslaget till hastighetsplanen enligt karta 
5 där sammanlagt ändrar 39 st länkar hastighet. Genom att sänka 
hastighetsnivåerna ökar bl.a. trafiksäkerheten. 
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4.      Genomförande
Genomförandet av en hastighetsplan sker genom en process där det är viktigt 
med ett samarbete mellan kommun, Trafikverket, Polisen, grannkommuner, 
räddningstjänst, trafikhuvudmän med flera. Inom tättbebyggt område beslutar 
kommunen om hastighetsbegränsningar oavsett väghållare. Kommunen kan 
även besluta om hastighet på vägar utanför tättbebyggt område där de är 
väghållare. För resterande vägar utanför tättbebyggt område är kommunen 
inte väghållare och därför inte beslutande. Katrineholms kommun kan med 
denna framtagna plan påverka och samarbeta med Trafikverket i framtida 
förändring av hastigheterna utanför tättbebyggt område.

Önskvärt är att förändringen av reglerade hastigheter inom tättbebyggt 
område sker i samverkan med Trafikverket. Kommunen kan då framföra 
förslag på nya regleringar där Trafikverkets vägar möter tättbebyggt område. 
Om de nya hastigheterna kan införas samtidigt inom och utanför tättbebyggt 
område minskar det risken för ”plottrighet”. 

2.7 Avvikelser

Avvikelser finns på de länkar som i analysen fått låg kvalitetsnivå. Det kan 
både handla om stadsbyggnadskvalitet och länkar som skiljer sig från de 
omgärdande länkarna. 

I förslaget till hastighetsplan finns det 1 röd kvalitetsavvikelse (låg kvalitet) 
och 43 gula kvalitetsavvikelser (mindre god kvalitet). Biltrafiken får mindre 
god tillgänglighet (gul kvalitetsavvikelse) på många av sträckorna eftersom 
hastigheten har sänkts från 50 till 40 km/tim.
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Bie
Kransorter

Äsköping

Sköldinge

Valla

Hastighetsplan 2017
Kransort

Tättbebyggt område

30 km/h - Nuvarande/Oförändrad

40 km/h

60 km/h

70 km/h - Nuvarande/Oförändrad

80 km/h

100 km/h
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Kransorter

Forssjö

Björkvik

Hastighetsplan 2017
Kransort

Tättbebyggt område

30 km/h - Nuvarande/Oförändrad

40 km/h

60 km/h

70 km/h - Nuvarande/Oförändrad

80 km/h

100 km/h

Strångsjö
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Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-11-07 KS/2017:314 - 380 
Tillväxt och utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jennie Lind 

Kommunstyrelsen 

Hantering av remissutlåtanden hastighetsplan
Remittering av hastighetsplanen har skett i två steg, där delen staden har remitterats 
till berörda instanser under 2013 och båda delarna remitterats till kommunens 
nämnder samt Västra Sörmlands räddningstjänst under 2017. Trafikverket har 
ombetts att inkomma med remissyttrande för del kransorter under 2017. Efter 
remitteringar av hastighetsplan för del staden och del kransorter har 10 svar 
inkommit. 

Nedan redogörs i stora drag för synpunkter och hur dessa har hanterats i 
hastighetsplanen inför beslut. 

Synpunkter från Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR)
VSR har tagit del av och yttrar sig över båda hastighetsplanerna 2017-09-29. VSR 
tillstyrker förslaget på hastighetsplan och skriver i sitt yttrande att de ser positivt på 
sänkta hastigheter. Lägre hastigheter räddar liv, minskar buller och oegentligheter för 
allmänheten viket är ett givet ställningstagande för kommunen. 

VSR poängterar att utryckningsnätet som presenteras i hastighetsplanen är inkorrekt 
då ny ambulansstation vid Lövåsen är i drift. Vidare poängteras att fysiska 
hastighetsreducerande åtgärder minskar framkomligheten för utryckningsfordon. 

Svar: 
Precis som VSR poängterar i utlåtandet har utryckningsnätet förändrats sedan 
analysen gjordes år 2011/2012. Detta har förtydligats i båda rapporterna där 
kartmaterial och text har årsangivits med ”2011/2012” för att undvika förvirring. 
Bedömningen är att förändringarna av utryckningsnätet som presenteras i 
nulägesanalysen inte påverkar de föreslagna hastighetsförändringarna och därför inte 
behöver göras om. 
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Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-11-07 KS/2017:314 - 380 
Tillväxt och utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se 

Synpunkter från bildningsnämnden (BIN)
BIN har tagit del av och yttrar sig för båda hastighetsplanerna 2017-09-26. I sitt 
yttrande kommenterar BIN de frågor som rör trafiksäkerheten i anslutning till skolor 
och förskolor. BIN lyfter synpunkter kring tydligheten i det remitterade kartmaterialet 
och att hastighetsplanen bör synkroniseras med skolmiljöundersökningen 2016. I 
hastighetsplanen tolkas att hastighet utanför vissa skolor föreslås höjas från 30 km/h 
till 40 km/h.

Svar: 
Hastighetsbegränsningar för gator i anslutning till skolområden hanteras utanför 
hastighetsplanen. Efter synkpunkt har detta förtydligats i texten. 

Vägar som går förbi skolområden har idag rekommenderad hastighet 30 km/h men 
reglerad hastighet 50 km/h. I hastighetsplanen märks reglerad hastighet ut. Planen 
avser inte upphäva rekommenderad hastighet 30 km/h på befintliga sträckor utan 
förändra den reglerade hastigheten. 

Synpunkter från kultur- och turismnämnden (KTN)
KTN har tagit del av och yttrar sig på båda hastighetsplanerna 2017-09-26. KTN har 
inget att erinra mot förslaget till hastighetsplan och skriver i sitt yttrande att det är 
eftersträvansvärt att kunna sänka hastigheterna för att bidra till en tryggare trafikmiljö 
och underlätta tillgängligheten i tät- och kransorterna.  KTN anser att offentlig 
gestaltning kan och bör bidra till ett vackert gaturum där trafikanter intuitivt rör sig i 
en långsammare takt, vilket därmed kan leda till naturligt sänkta hastigheter och en 
tryggare trafikmiljö. 

Kultur- och turismnämnden instämmer i planens förslag att förändringar av 
hastigheterna bör genomföras samtidigt i hela kommunen för genomslagskraft.

Svar: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterar inte yttrandet 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-11-07 KS/2017:314 - 380 
Tillväxt och utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se 

Synpunkter från vård- och omsorgsnämnden (VON)
VON har tagit del av och yttrat sig för båda hastighetsplanerna 2017- 08-31. Inga 
synpunkter på förslagen framfördes från tjänstemannaorganisationen och VON väljer 
därför att ställa sig bakom förslaget i sin helhet. 

Svar: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterar inte yttrandet

Synpunkter från bygg- och miljönämnden (BMN)
BMN har tagit del av och yttrat sig för båda hastighetsplanerna 2017- 08-23. BMN 
identifierar i sitt yttrande behov av förtydliganden i hastighetsplanen. Kartmaterialet 
behöver uppdateras för att spegla dagens förutsättningar, redovisning för 
kvalitetsavvikelser saknas samt att åtgärdsredovisning för kvalitetsförbättring i 
gatunätet saknas. 

Svar: 
Efter inkomna synpunkter har kartmaterialet för hastighetsplanen, med de nya 
hastighetsförslagen omarbetats för ökad tydlighet. Kartmaterialet från 
nulägesanalyser har bevarats oförändrat, men förtydliganden har gjorts i texten 
avseende när analysen genomförts och att den speglar då rådande förutsättningar. 
Bedömningen är att en ny nulägesanalys inte skulle förändra förslagen på nya 
hastigheter utan att den tidigare genomförda analysen ska ligga till grund för 
hastighetsplanen. Hänvisningen till kvalitets- och åtgärdsredovisning har tagits bort 
ur förslaget då det bedöms vara en implementeringsfråga för att tillse en 
gatuutformning som främjar att hastigheter följs. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-11-07 KS/2017:314 - 380 
Tillväxt och utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se 

Synpunkter från Trafikverket 
Trafikverket har i olika omgångar tagit del av och yttrat sig för del staden samt för 
kransorter. 

Vad gäller del staden (yttrande 2013-01-23) skriver Trafikverket att intrycket är att 
hastighetsplanen med förslag på nya hastigheter är väl genomarbetad och bygger på 
metodiken ”Rätt fart i staden”. Till stor del har de jämna hastigheterna (40,60,80 
km/h) föreslagits, vilket också ska eftersträvas på längre sikt. Det noteras att 
kommunen har försökt undvika ”plottrighet” i hastighetssättandet. På de vägar där 
Trafikverket fortsättningsvis kommer att vara väghållare framgår av materialet att 
samordning med införande av nya hastigheter ska ske. 

I yttrande rörande kransorterna (yttrande 2017-11-03) framhåller Trafikverket att 
bashastighet 50 km/h även fortsättningsvis bör gälla för gator i tättbebyggt område, 
där inte särskilda skäl finns för ytterligare hastighetsbegränsning. Denna synpunkt 
gäller för vägar där Trafikverket är väghållare i samtliga 7 tätorter. Bedömningen 
härrörs till vägarnas utformning, separering av oskyddade trafikanter, 
siktförhållanden och vägbredd. Den sammantagna bedömningen är att förhållandena 
och miljön inte avviker från de normala förhållandena inom tättbebyggt område och 
att kommunen inte ska besluta om hastighetsbegränsningar som avviker från 
bashastighet 50 km/h. 

I yttrandet framhålls också att kommunen föreslår förändrade hastigheter där 
kommunen inte har beslutsmandat. 

Svar: 
Kommunens svar bemöter yttrandet 2017 avseende kransorterna. De föreslagna 
hastigheterna har tagits fram med Trafikverkets (tidigare vägverket) metod för 
hastighetssättning samt utgår från systemet med nya hastighetsgränser som beslutades 
av regering och riksdag 2008. I metoden framhålls att hastighet ska beslutas i 
sammanvägning mellan platsens förutsättningar, de transportpolitiska målen och 
kommunens egna mål och visioner. Katrineholms kommuns bedömning är att en 
hastighetssänkning till 40 km/h har stor potential att öka tryggheten, minska antalet 
olyckor, förbättra miljön i tätorterna, samt förbättra stadskvaliteter i områdena. Denna 
utveckling samspelar också med andra kommuners utveckling under de senaste åren. 

På sidan 18 i hastighetsplanen har texten förtydligats för att synliggöra vilken del av 
gatunätet som kommunen har beslutsmandat inom: ” Inom tättbebyggt område 
beslutar kommunen om hastighetsbegränsningar oavsett väghållare. Kommunen kan 
även besluta om hastighet på vägar utanför tättbebyggt område där de är väghållare. 
För resterande vägar utanför tättbebyggt område är kommunen inte väghållare och 
därför inte beslutande. Katrineholms kommun kan med denna framtagna plan påverka 
och samarbeta med Trafikverket i framtida förändring av hastigheterna utanför 
tättbebyggt område.” 



5 (5)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-11-07 KS/2017:314 - 380 
Tillväxt och utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se 

Synpunkter från Länstrafiken Sörmland
Länstrafiken Sörmland har tagit del av och yttrat sig för del staden 2013-01-15. I 
yttrandet framhålls vikten av att skapa förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik, 
bland annat genom utformning av hastighetsdämpande åtgärder, så att dessa inte 
inverkar på bussarnas restid. 

Svar: 
Synpunkterna som lämnats ligger i linje med kommunens ambition om att genom god 
kollektivtrafik skapa förutsättningar för ett hållbart trafiksystem. Gatuförändringar 
med berörda kollektivtrafikaktörer i varje enskilt fall för att diskutera utformningar 
som både uppfyller syften att dämpa hastigheter, samtidigt som de inte försvårar 
framkomlighet för kollektivtrafik. 

Synpunkter från nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 
(NTF)
NTF Sörmland Östergötland har tagit del av och yttrar sig för del staden 2013-01-15. 
NTF anser att hastighetsplanen väl följer de intentioner som är avsedda. NTF påpekar 
att eftersom det med ökad hastighet följer ett ökat utsläpp av CO2 är sänkt hastighet i 
tätorten också en viktig åtgärd ur miljösynpunkt. 

Svar: Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterar inte yttrandet

Synpunkter från Polismyndigheten i Södermanlands län
Polismyndigheten har tagit del av och yttrat sig över del staden 2013-01-11. 
I yttrandet förs synpunkter på två enskilda kartbilder fram, med begäran att det 
primära utryckningsnätet för polis, ambulans och räddningstjänst ändras. 

Svar: 
De efterfrågade förändringarna bedöms inte förändra hastighetsplanens föreslagna 
hastigheter för centralorten och inga förändringar har gjorts i materialet. 
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Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet 
RAR 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, för sin del, fastställa redovisat 
förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR har i skrivelse den 19 september 2017 hemställt att 
respektive medlemsfullmäktige fastställer översänt förslag till reviderad  
förbundsordning.

Revideringarna har skett med beaktande av Nationella Rådet för finansiell
samordnings informationsskrift Kompletterande stöd vid utarbetande av
förbundsordningar. Förändringar är framförallt gjorda i paragraf 7-10, 13, 16 och 20. 
Paragraf 5 och 23 har tagits bort och paragraf 6 har flyttats. Även ändringar av 
redaktionell karaktär har gjorts.

Ärendets handlingar
 Missiv – Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 

2017-09-19
 Förbundsordning – reviderad 2017 med synliga/markerade ändringar

 

Marie Sandström Koski
Utredningssekreterare

Beslutet skickas till: Samordningsförbundet RAR, akten
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Förbundsordning för samordningsförbund 
Förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Samordningsförbundet har 
inrättats med stöd av Lag (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsat-
ser och bildades den 9 juni 2005. 

1§ Förbundets namn 
Förbundets namn är Samordningsförbundet RAR i Finsam Sörmland. 

2§ Förbundets säte 
Förbundets säte är Nyköping i Sörmlands län.  

3§ Förbundets medlemmar 
Förbundets medlemmar är Landstinget Sörmland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
samt kommunerna Vingåker, Gnesta, Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Nyköping, 
Oxelösund och Trosa. 
Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans, vilka är landsting, försäkringskassa, arbetsför-
medling samt kommunerna gemensamt. 

4§ Förbundets ändamål 
Förbundets ändamål är att inom kommunerna Vingåker, Gnesta, Eskilstuna, Strängnäs, 
Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Trosa geografiska område svara för en finansi-
ell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, 
landsting och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 
Medlemmarna ska använda förbundets medel till gemensamma behovsbedömningar av samord-
nade insatser samt genomförande av dessa i syfte att individerna ska uppnå eller förbättra sin 
förmåga att utföra förvärvsarbete. 

5§ Inträde 
Kommun i Sörmlands län kan när de så önskar ansöka om att bli medlem i förbundet. Ansö-
kan om medlemskap från en kommun ställs skriftligt till förbundets styrelse. Inträde ska ske  
1 januari första kalenderåret efter inträdesansökan. Medlemskap beviljas endast för hela 
kalenderår. 
Förbundets styrelse beslutar om ansökande kommun skall antas som medlem. En för-
bundsmedlem är skyldig att anta pågående plan för förbundets verksamhet och ekonomi 
som är fastställd enligt 16§.  
 
6§ Utträde 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
därvid tre år fr.o.m. nästkommande årsskifte. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 18§. 

7§ Styrelsen  
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Varje medlem utser vardera 1 styrelsele-
damot och 1 personlig ersättare, totalt tolv ordinarie ledamöter och tolv ersättare. Ersättare 
har närvoro- och yttranderätt.  
Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt varje enskild kommun utgör var-
dera en medlem. Ledamöter och ersättare väljs första gången från och med den 1 maj 2005 
till och med den 31 mars 2007. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från 
och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt 
rum. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande. 
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8§ Uppgifter och beslutanderätt 
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. samtliga med-
lemmar är representerade i förbundsstyrelsen. 
Förbundet har till uppgift att: 
➢ besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 
➢ stödja samverkan mellan samverkansparterna på lokal och regional nivå, 
➢ finansiera samordnade insatser för individer vilka syftar till att dessa uppnår eller för-
bättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parter-
nas samlade ansvarsområde, 
➢ besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 
användas, 
➢ svara för uppföljning och utvärdering av insatserna samt 
➢ upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  

För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna. 
Lokala verksamhetsplaner ska upprättas som stöd för hur förbundets medel ska användas.  
Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda 
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahål-
lande av tjänster avsedda för enskilda. 

9§  Beslutanderätt i särskilda frågor 
För beslut om: 
➢ mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 
➢ budget och årsredovisning för den finansiella samordningen,  

krävs att samtliga ledamöter tjänstgör i förbundsstyrelsen och är eniga mer än 50% av sty-
relsen ledamöter deltar samt kvalificerad majoritet med 5/6. 

10§ Styrning och insyn 
Förbundsstyrelsen ska upprätta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för verksam-
heten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till 
medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.  
Förbundet får inte ingå borgen och heller inte sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 
krediter för verksamheten. 
Förbundsstyrelsen kan initiera medlemsmöten. 

11§ Personal 
Förbundsstyrelsen ska utse en verkställande tjänsteman, som har att leda arbetet inom för-
bundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen kan delegera till verkställande tjänsteman att 
på styrelsens vägnar besluta i viss grupp av ärenden. 
Styrelsen har därutöver ansvar för kansliets omfattning vad gäller personal för administrativa 
uppgifter. 

12§ Initiativrätt 
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive med-
lems beslutsordning.  

13§ Samråd 
Styrelsen ska se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas t.ex. rörande budget och 
verksamhetsplan. 
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Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få yttranden och upplysningar, som behövs 
för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

14§ Tvister 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid svensk allmän domstol. 

15§ Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 
den andel medlemmen bidragit med i den finansiella samordningen. 
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat 
sätt. Fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna ska därvid vara sådan att försäk-
ringskassan bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel samt de kommuner 
som är medlemmar i förbundet med en fjärdedel tillsammans. Kommunernas fjärdedel förde-
las procentuellt dem emellan enligt invånarantal den 1 november året före förbundets verk-
samhetsår.  
Förbundets ekonomiska överskott resultat i årsbokslut kan balanseras över till nästkom-
mande budgetår. 

16§ Budget 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för 
de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. Förbundsstyrelsen 
fastställer budgeten. Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbunds-
medlemmarna om budgeten. Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 no-
vember året före budgetåret (kalenderår). För ett nybildat samordningsförbund fastställs 
budgeten av medlemmarna vid bildandet av förbundet. senast den 30 november budgeten 
för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med för-
bundsmedlemmarna om budgeten. 

17§ Mandattid för revisorer Revisorer och revision 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor utsedd av Försäkringskassan och av en revisor utsedd av Nyköpings kommun. Revi-
sorer utses i övrigt enligt bestämmelserna i 25 § i lagen om finansiell samordning (SFS nr: 
2004:793) av rehabiliteringsinsatser.  
Revisorer utses för perioden från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 mars 2011. 
Härefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av 
fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.  

18§ Likvidation och upplösning 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en part utträ-
der.  
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 15§. Förbundsstyrelsen beslutar om och 
svarar för likvidationen. 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter 
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbun-
det upplöst. 
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19§ Ersättning till ledamöter, personliga ersättare och revisorer och revisors-
ersättare  

Arvoden och ersättningar till ordförande, ledamöter och personliga ersättare bekostas av 
samordningsförbundet och fastställs utifrån Försäkringsdelegationens principer vilka har stat-
lig norm som grund (SFS1992:1299). Närvarande ersättare som inte tjänstgör arvoderas.  
Revisorer som medlemmarna utser arvoderas av Samordningsförbundet utifrån samma prin-
cip som tillämpas i Regionförbundet Sörmland i den mån inte annat sägs i 25 § i lagen om 
finansiell samordning (SFS 2004:793) av rehabiliteringsinsatser. Statens revisorer arvoderas 
enligt särskild ordning. 

20§ Kungörelser 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets offi-
ciella anslagstavla publiceras på samordningsförbundets hemsida samt tillkännages på an-
slagstavlan hos varje kommun. hos varje medlem enligt gängse regler och rutiner. 

21§ Arkivtillsyn 
Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen 
(1990:782) åvilar Nyköpings kommun.   

22§ Förslag om stadgeändring 
Förslag om stadgeändring är giltigt om förbundsstyrelsen är beslutsför enligt 8§ och samtliga 
närvarande ledamöter är eniga.  
Beslut om stadgar tas av samtliga medlemmar. 

23§ Förbundets bildande 
Förbundet anses bildat den 1 maj 2005 under förutsättning att samtliga medlemmar då god-
känt denna förbundsordning. 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Återremiss: Utbetalning av partistöd 2018 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2018 med hälften av nedan angivet 
årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

1. Mandatbundet stöd:
Socialdemokraterna 24 mandat * 33 375 kronor =  801 000 kronor
Moderaterna 6 mandat * 33 375 kronor =  200 250 kronor
Sverigedemokraterna 4 mandat * 33 375 kronor =  133 500 kronor
Liberalerna 4 mandat * 33 375 kronor =  133 500 kronor
Centerpartiet 4 mandat * 33 375 kronor =  133 500 kronor
Miljöpartiet 3 mandat * 33 375 kronor =  100 125 kronor
Vänsterpartiet 2 mandat * 33 375 kronor =  66 750 kronor
Kristdemokraterna 2 mandat * 33 375 kronor =  66 750 kronor

2. Grundstöd 10 000 kronor per parti

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (KL), 2 kap. 9 §, ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels 
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid. Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2017. KL 2 kap. 12 
§ anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en 
gång per år.
 
Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till 
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning 
inom utsatt tidsperiod.

Mandatbundet stöd utgår inte från och med det år (under mandatperioden) som följer på 
kalenderåret då mandat inte kunnat besättas med vald ledamot. 

Ärendets handlingar
 Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet”, antagen av KF 2014-12-15, 

§ 57
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 Redovisning från Kristdemokraterna, inkommen 2017-03-17
 Redovisning från Centerpartiet, inkommen 2017-05-02
 Redovisning från Vänsterpartiet, inkommen 2017-06-07
 Redovisning från Moderaterna, inkommen 2017-05-24
 Redovisning från Miljöpartiet de gröna, inkommen 2017-02-22
 Redovisning från Sverigedemokraterna, inkommen 2017-05-15
 Redovisning från Socialdemokraterna, inkommen 2017-02-09
 Redovisning från Liberalerna, inkommen 2017-06-09
Redovisningarna finns tillgängliga i akten.
 
Ärendebeskrivning
Kommunallagens nya regler för kommunalt partistöd tillämpas från och med 
mandatperioden 2014-2018. Det lokala partistödet syftar till att stärka de politiska 
partiernas ställning i den kommunala demokratin (KL 2:9). Lokalt partistöd är enligt 
lagstiftarens mening avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommun-
medlemmarna. 

Kommunfullmäktige har i december 2014 reviderat styrdokumentet ”Regler för det 
kommunala partistödet”. Av detta framgår att partistödet i Katrineholms kommun 
består av dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet 
stöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. Vid fördelningen av partistöd 
beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen 
(2005:837).  Mandatbundet stöd utgår under det kalenderår då representationen upphört.

Efter beslut av fullmäktige betalas partistöd ut i förskott med halva årsbeloppet under 
vardera januari och juli månader.

Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 2 kap. 9 §, första stycket. 

Redovisningen ska enligt kommunallagen avse perioden 1 januari-31 december och 
ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg i vilket en av respektive parti 
utsedd särskild granskare ska bedöma om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren använt partistödet.

Lagstiftaren har inte preciserat hur redovisningen ska gå till. För att underlätta redo-
visningen har därför kommunledningsförvaltningen med skrivelse till partierna bifogat 
en särskild blankett för ändamålet samt redogjort för de föreskrifter som ska beaktas. 
Som framgår av ärendets handlingar inkom redovisningarna under perioden februari-
juni 2017. 

I Sveriges Kommuner och Landstings kommentarer till underlaget för regler om 
partistöd klarläggs att syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra 
underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för 
allmänhet och media. De handläggningsåtgärder som ingår i den sedvanliga 
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beredningen inför ett beslut i fullmäktige bör därför ta sikte på att föreskrivna 
formkrav är uppfyllda. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet om Utbetalning av partistöd för 2018 vid sitt 
sammanträde den 20 november 2017. Mot bakgrund av avsägelse av ledamotsplats för 
Sverigedemokraterna i fullmäktige, vid fullmäktiges sammanträde den 20 november, 
beslutade fullmäktige att återremittera ärendet om partistödet till kommunstyrelsen för 
att utreda eventuella konsekvenser av avsägelsen.

Förvaltningens bedömning
Samtliga partier har lämnat in redovisningar och intyg från granskare. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att syftet enligt kommunallagen kan anses 
vara uppfyllt och att mot denna bakgrund kan det vara rimligt att fatta beslut om 
utbetalning av partistöd för 2018 till samtliga partier. 

Länsstyrelsen meddelade i juli 2017, i samband med avsägelse av en ledamotsplats i 
fullmäktige för Sverigedemokraterna, att ledamot/ersättare inte längre finns att tillgå 
för partiet.  Sverigedemokraterna saknar även ytterligare vald ledamot från november 
2017. I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet utgår mandatbundet stöd för 
det kalenderår då representationen upphört men inte påföljande år. Detta innebär enligt 
reglerna att Sverigedemokraterna för 2018 har rätt till mandatbundet stöd för fyra mandat 
av sina sex mandat.

Marie Sandström Koski
Utredningssekreterare

Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Kommunledningsförvaltningen
Akten



Styrdokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regler för det kommunala 
partistödet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Övergripande anvisningsdokument 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senast reviderad av kommunfullmäktige 
2014-12-15, § 57. 
Giltighetstid t.o.m. 2019 



2 (3) 

REGLER FÖR DET KOMMUNALA 
PARTISTÖDET 
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument 
Datum 

2014-12-15 

 

 

 
Beslutshistorik 

 

Antagen av kommunfullmäktige 1992-12-21, § 200 

 
Ändrad av kommunfullmäktige 

2003-05-19, § 152 

Reviderad av kommunfullmäktige 

2014-12-15, § 57 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Förvaltarskap1
 

 

-Kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen 
 

 
 
 
 
 

Uppföljning 
 

Hur: Kontroll mot redovisning, granskningar m.m. 
 
 
 
 

När: - Uppföljning vartannat år, med start 2017 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 

- dokumentet efterlevs 

- är tillgängligt 

- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

- dokumentet följs upp och revideras 

- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 
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2014-12-15 

 

 

 
 

Regler för det kommunala partistödet 
 

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om 

kommunalt partistöd. I Katrineholms kommun ska därutöver följande gälla. 

 
1 § Rätt till partistöd 

 

Det lokala partistödet i Katrineholms kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket 

kommunallagen. 

 
2 § Grundstöd och mandatstöd 

 

Partistödet består av 

- ett grundstöd, som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt 

- ett mandatstöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. 

 
3 § Fördelning av partistöd 

 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot 

är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Partistöd utgår under det kalenderår då representationen upphört. 

 
Partistödet behålls dock oförändrat under det första året efter ett valår. 

Undantaget de partier som utökar sina mandat. 

 
4 § Redovisning och granskning 

 

En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 

att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 

kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 
5 § Årlig utbetalning 

 

Efter beslut av fullmäktige betalas partistöd ut i förskott med halva årsbeloppet 

under vardera januari och juli månader. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 

utbetalas inget stöd för nästkommande period. 
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Avräkning mot Katrineholms Fastighet AB i 
budgetförslaget 2018 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Utifrån fastställd övergripande plan med budget 2018-2020 och som utgångspunkt 

för KFAB:s hyresbelastning av kommunen 2018 föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige fastställa ramen för KFAB till 206 840 000 kr, med en uttalad 
målsättning att utföra en effektiv förvaltning så att 3,5 miljoner kronor kan 
återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för hyresramen är 
självkostnadsprincipen. Effekterna av beslutet är inarbetade i den övergripande 
planen med budget 2018-2020. 

2. Vid oplanerad händelse i bolaget, kan bolaget ta i anspråk medel ur den buffert 
som 3,5 miljoner kronor innebär, under förutsättning att samråd i förväg sker med 
ekonomichefen, som godkänner och återrapporterar till kommunstyrelsen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt KFAB att främst genom sitt 
dotterbolag KIAB fortsätta verka för att stimulera genomförandet av 
näringslivssatsningar i kommunen.

Sammanfattning av ärendet
I samband med arbetet med kommunens budget 2018, lämnas följande redogörelse 
avseende de finansieringsfrågor som rör kommunens relationer med Katrineholms 
Fastighets AB, KFAB, samt Katrineholms Industrihus AB, KIAB.

Med utgångspunkt från kommunens finansiella läge har återhållsamhet avseende 
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot KFAB. 
Det innebär att
 kommunen anger en ram för vilken kostnad KFAB får belasta kommunen i sin 

hyressättning, vilken efter budgetberedning satts till 206 840 000 kr.
 en målsättning att KFAB skall sträva efter att arbeta så effektivt med 

verksamhetskostnaderna att en hyresreduktion på 3,5 miljoner kronor kan 
återlämnas till kommunen vid årets slut. 

 en förväntan att KFAB främst genom sitt dotterbolag KIAB skall fortsätta att verka 
för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.

Ramen omfattar förväntade kostnadsökningar för el, vatten och fjärrvärme, men 
innehåller inte särskilt utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll 
samt reparationer utöver budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad 
kommer kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall 
verksamhetsåret bär med sig extra omkostnader kan det inträffa att KFAB kan komma 
att behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3,5 mnkr 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-13 KS/2017:552 - 042
Ekonomi- och upphandling 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 00 

www.katrineholm.se E-post: kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se 

till kommunen vid årets slut. Kommunstyrelsen bör uttala att sådan händelse skall 
rapporteras till och godkännas av ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk 
och angiven målsättning äventyras. 

 

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

Beslutet skickas till:
KFAB
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Rytter 

Kommunstyrelsen

Förslag till revideringar av styrdokumenten Ägardirektiv 
för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt 
Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 
5.01). 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslagen till revideringar 
av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt 
Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01). De reviderade 
dokumenten gäller från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till revidering av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets 
AB (KFS nr 5.07) samt Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01) 
har tagits fram i samråd mellan kommunledningsförvaltningen och VD för KFAB. De 
reviderade dokumenten bör gälla från och med den 1 januari 2018.

Ärendets handlingar
 Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07)
 Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01).

 

Karin Rytter
Kommunkoordinator

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Katrineholms Fastighets AB
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Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 § 112

Giltighetstid 2008-04-03—2011-12-31

Senaste revidering 2008-04-03

Här skriver vi titel
Här skriver vi titel
Datum:
Handläggare:
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Datum

2015-03-02

Beslutshistorik
Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat 
bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun 1995-09-25, § 
237 

Ändring av kommunfullmäktige
1997-06-16 § 89 (p. 7, 9, 10 och 14)
1999-04-19—20 § 138 (p. 4 Affärsidé)
2002-11-18 § 23
2007-05-21 § 151
2011-11-21, § 309
2013-12-16, § 206
2015-03-02, § 91
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Datum

2015-03-02

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB
Bolaget som organ för kommunal verksamhet
1 §
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag ansvara för genomförandet av vad 
som stadgas i detta ägardirektiv. Kommunens förhållande till dotterbolag 
framgår av kommunallagen. Bolagets förhållande till dotterbolag ska regleras 
genom ägardirektiv mellan bolaget och dotterbolag. 
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat 
Katrineholms kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens 
uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige utfärdade direktiv.

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade 
direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen 
eller annan lag eller författning.

Förutom genom lag och författning kan bolagets verksamhet och bolagets 
förhållande till kommunen regleras genom 
a) gällande ägardirektiv; 
b) gällande bolagsordning; 
c) av kommunfullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan särskilda direktiv;
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Kommunens insyn och ledningsfunktion
2 §
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsen utövar genom en löpande dialog kommunens 
ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens 
reglemente. 

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som 
den begär.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet 
omfattar inte handling eller förhållande för vilket sekretess gäller enligt lag.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt kommunallagen har att fatta 
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.
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2015-03-02

Ändamålet med bolagets verksamhet
3 §
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget 
får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den 
kommunala kompetensen.

Hyresrätter
Bolaget skall i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag bedriva verksamheten med hyresrättsfastigheter utifrån 
affärsmässiga principer.

Det långsiktiga direktavkastningskravet på verksamhetens fastighetskapital skall 
vara 6,5 %, utifrån en normaliserad underhållsnivå på 110 kr/m2 samt att 
verksamhetens soliditet skall långsiktigt vara 20 %. Ett delmål är att 
verksamhetens soliditet inom 5 år når 12 %. Utdelning till Katrineholms 
kommun regleras årligen. 

Bolaget ska självt eller genom annan erbjuda ett boende av god normal standard 
i Katrineholms kommun. Bolaget ska eftersträva ett boendealternativ för olika 
skeden i livet. Bolaget ska även verka för att utveckla boendeinflytandet över 
bostäder och boendemiljö.

Bolagets ska bereda socialt utsatta grupper boende. Hur detta ska ske regleras 
genom avtal.

Lokaler för kommunal verksamhet
Bolaget ska självt eller genom annan till lägsta möjliga totalkostnad 
tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet. Det kan vara lokaler för 
förtroendevalda och kommunanställda, eller kommunalt närstående 
verksamheter d v s verksamheter som uppkommer genom eller stöds av politiska 
beslut.

Syftet med att tillhandahålla lokaler i bolagsform är att åstadkomma 
effektivitetsvinster till nytta för den kommunala verksamheten. Bolaget ska 
därför avväga om bolagets nyttoeffekter överstiger nackdelar för den 
kommunala organisationen i sin helhet. Kommunen och bolaget ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser både bolagets och kommunens intressen.

Bolaget ska även förvalta de fastigheter som kommunen äger och där 
kommunen inte har överlåtit förvaltningen till annan.

Lokaler för närings- och föreningsverksamhet
Bolaget ska, utifrån affärsmässiga principer, självt eller genom annan erbjuda 
närings- och föreningslivet lokaler. Bolaget eller dess dotterbolag är väsentliga 
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2015-03-02

aktörer när sysselsättningsskapande verksamheter ska etableras, utvecklas eller 
på annat sätt förändras.

Det är bolagets och dess dotterbolags affärsidé att upplåta ändamålsenliga och 
flexibla lokaler på rimliga villkor så att goda idéer och verksamheter kan 
utvecklas inom kommunen.

Ekonomisk redovisning
Bolaget ska redovisa en delad ekonomi för verksamheten med
1. bostadsfastigheter
2. lokaler för kommunal verksamhet
3. de fastigheter som bolaget eventuellt förvaltar åt kommunen.

Principer för bolagets arbete
4 §
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter 
åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att fortlöpande se 
över och anpassa organisationen så att den på bästa sätt ska stödja bolagets 
ändamål.

Bolaget ska drivas under iakttagande av det kommunala ändamålet och de 
kommunalrättsliga principer som framgår av detta direktiv.

Bolagets verksamhet skall vila på affärsmässig grund i enlighet med reglerna i 
lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget får inte bedriva 
spekulativ verksamhet för den del av verksamheten som avser de fastigheter 
som tillhandahålls för kommunala verksamheter och ska i övrigt följa 
kommunallagens lokaliseringsprincip.

Bolaget ska sträva efter att ställa sociala krav i upphandlingar där dessa krav kan 
anses lämpliga. Bolaget ska även bereda ferieanställningar till ungdomar. 

Underställningsplikt
5 §
Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas såvitt avser

a) större investeringar eller avyttringar, normalt överstigande 500                
1 500 basbelopp
b) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
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Budget och verksamhetsprogram
6 §
Bolaget ska årligen fastställa budget och affärsplan. Budget ska delges 
kommunen snarast efter fastställande. 

Budgetunderlag för verksamheten med lokaler för kommunal förvaltning och för 
verksamheten med de fastigheter som bolaget förvaltar åt kommunen ska dock 
delges kommunstyrelsen enligt de tider för beredning som anges i 
kommunstyrelsens antagna riktlinjer för planerings- och budgetprocess.

Informationsskyldighet
7 §
Bolaget ska, för egen och för dotterbolags räkning, snarast efter upprättande och 
i förekommande fall fastställande delge kommunen följande handlingar: 
a) protokoll från ordinarie eller extra bolagsstämma
b) protokoll från styrelsemöte
c) årsredovisning och revisionsberättelse
d) eventuella delårsrapporter

Innehåller handling enligt ovan uppgift som inte får eller bör tillhandahållas 
allmänheten enligt lag eller myndighetsbeslut ska bolaget utesluta uppgiften. Av 
översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

I övrigt skall information lämnas när kommunen så önskar eller bolagets styrelse 
eller VD finner det nödvändigt.

Årsredovisning, koncernredovisningen och bolagsstämma 
årsstämma
8 §
Bolagsstämmor (årsstämmor och extra bolagsstämmor) Årsstämmor ska vara 
offentliga för allmänheten om inte stämman beslutar om annat. Samtliga 
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige utgör ombud med närvaro- och 
yttranderätt vid stämman.
Av ombuden utser fullmäktige ett ordinarie röstombud samt en ersättare. Före 
stämmans avslutning skall allmänheten ha rätt att ställa frågor. 
Vid stämman ska bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör och 
revisorer närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet.

Bolaget ska årligen tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär 
för upprättande av den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) 
enligt den kommunala redovisningslagen. Tillhandahållandet ska ske vid 
tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer.
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Arkiv
9 §
Bolaget skall anta arkivbestämmelser för verksamheten. Bestämmelserna ska 
godkännas av kommunfullmäktige för att bli gällande. Ändringar i 
bestämmelserna gäller först efter godkännande av kommunfullmäktige. 

Styrelsens ansvar 
10 §
Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. 

Styrelsen i dotterbolaget ska bestå av samma personer som i bolaget såvida inte 
fullmäktige beslutar annat.

Styrelsen ska utforma organisationen så att bolaget kan drivas effektivt och 
enligt syfte och direktiv.

Styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktör
11 §
Styrelsen ska utarbeta och anta en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete.
Styrelsen ska även meddela skriftliga riktlinjer och anvisningar (instruktion) för 
den verkställande direktörens (VD) arbete med den löpande förvaltningen. 
Instruktionen ska vara skriftlig och uppdateras löpande vid behov. Instruktionen 
ska klargöra vilka uppgifter som faller under styrelsens mandat och vilka 
uppgifter som faller under VD: s mandat. 
Instruktionen ska klargöra vilka beslut VD ska anmäla till styrelsen. Anmälda 
beslut ska redovisas i styrelseprotokoll.

Inrättar styrelsen annat organ ska skriftliga instruktioner meddelas även för detta 
organ enligt samma regler som för instruktionen till VD.

Förvaltningsberättelsens innehåll
12 §
Bolagets styrelse ska, utöver vad som stadgas i lag, redovisa hur verksamheten 
bedrivs och utvecklas mot bakgrund av att bolaget är ett allmännyttigt 
bostadsföretag. 

Bolaget ska samtidigt redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 
bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara utformat så att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisionens granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 
beslut enligt 6 kap 1 och 1a §§ kommunallagen.
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Lekmannarevisionens granskningsrapport
13 §
Det åligger lekmannarevisionen att i årligen i sin granskningsrapport yttra sig 
om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisionen ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om 
bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

Förhandlingar
14 §
Förhandlingar mellan kommunen och bolaget rörande lokaler och bostäder ska 
föras enligt en av kommunen och bolaget gemensamt antagen 
förhandlingsordning eller liknande handling. Kommunen representeras vid dessa 
förhandlingar av företrädare för kommunstyrelsen. 
Tvister mellan kommunen och bolaget ska i första hand lösas i samråd enligt 
förhandlingsordningen.

Allmänt
15 §
Utifrån aktiebolagslagen, bolagsordningen, och dessa ägardirektiv ska bolagets 
styrelse och bolagsledningen på ett aktivt sätt och i god samverkan med 
kommunens övriga bolag och förvaltningar söka få en så effektiv och väl 
fungerande verksamhet som möjligt till bästa möjliga nytta för samtliga 
hyresgäster.

________________________
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Beslutshistorik
Antagen av ordinarie bolagsstämman 1955-04-29

Ändring av ordinarie bolagsstämman
1967-04-28
1972-04-27
1974-04-26
1985-04-26
1991-05-15
1999-05-25

Registrerad hos Kungliga Patent- och Registreringsverket 1955-07-19

Ändringar registrerade 1967-09-07, 1972-07-06, 1974-09-10, 1977-06-15, 1985-
11-13, 1991-09-16, 1993-06-02, 1999-06-24 och 2000-05-03

Ändring av kommunfullmäktig
1992-12-21, § 210
1993-03-29, § 38
1999-02-15, § 97
2000-02-14, § 36 (9 § Styrelse)
2002-11-18, § 23
2007-05-21, § 151
2011-11-21, § 309
2013-12-16, § 206
2015-03-02, § 91

Organisationsnummer: 556011-0917
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Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB
Bolagets firma
1 §
Bolagets firma är Katrineholms Fastighetsaktiebolag.
 
Styrelsens säte
2 §
Styrelsen skall ha sitt säte i Katrineholm, Södermanlands län.

Föremålet för bolagets verksamhet
3 §
Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin 
verksamhet att självt eller genom dotterbolag inom Katrineholms kommun:

- förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med 
bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 
- förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter för den kommunala 
verksamheten eller för kommunalt närstående verksamhet. 
- förvärva, avyttra äga, bebygga och förvalta fastigheter för uthyrning av lokaler 
för närings- och föreningsverksamhet.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren.
 
Ändamålet för bolagets verksamhet
4 §
Ändamålet med bolagets verksamhet är att självt eller genom dotterbolag utifrån 
affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i kommunen, tillhandahålla 
lokaler för kommunal verksamhet samt tillhanda lokaler för privat närings- och 
föreningsverksamhet.
 
Bolagets verksamhet skall vila på affärsmässig grund i enlighet med reglerna i 
lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget får inte bedriva 
spekulativ verksamhet för den del av verksamheten som avser de fastigheter 
som tillhandahålls för kommunala verksamheter och ska i övrigt följa 
kommunallagens lokaliseringsprincip.

Bolaget ska inom lagstiftningens gränser även främja näringslivsutvecklingen i 
kommunen.
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Offentlighet
5 §
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet.
 
Aktiekapitalet
6 §
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 
kronor, 

Antal aktier
7 §
Lägst 400 000 stycken aktier och högst1 600 000 stycken aktier.

Styrelse
8 §
Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun för tiden från 
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till 
kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Revisorer 
9 §
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor jämte 
revisorsersättare. 
Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer
10 §
Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor och en ersättare, med uppgift att 
granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisorn och ersättaren väljs av kommunfullmäktige för samma 
mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.
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5.01 BOLAGSORDNING FÖR 
KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2013-12-16

Kallelse till bolagsstämma
11 §
Kallelse till bolagsstämma (årsstämma och extra bolagsstämma) skall ske 
genom brev med posten till aktieägarna. Kallelse till bolagsstämma ska ske 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Ärende på ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

Ärenden på bolagsstämma
12 §
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justerare;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordningen;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut om

a) fastställande av bolagets resultat- och balansräkning samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
9. Val av styrelse, revisor och lekmannarevisor samt ersättare för dessa när så 
erfordras;
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.

Bolagsstämmans kompetens
13 §
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

a) större investeringar eller avyttringar, normalt överstigande 500 1 500 
basbelopp, med undantag för kommunfastigheter
b) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Räkenskapsår
14 §
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
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5.01 BOLAGSORDNING FÖR 
KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2013-12-16

Likvidation
15 §
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Katrineholms kommun 
till att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål 
för vars främjande bolaget bildats.

Fullmäktiges yttranderätt
16 §
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Katrineholms kommun möjlighet att 
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Inspektionsrätt
17 §
Kommunstyrelsen i Katrineholms kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger på grund 
av författningsreglerad sekretess.

Ändring av bolagsordning
18 §
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Katrineholms kommun.

_____________________



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-30 KS/2017:522 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med 
Katrineholms Industrihus AB 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapporterna från 
Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB 
(KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2017. 

KFAB uppvisare ett positivt resultat på cirka 23 500 000 kronor före skatt för delåret 
2017. Bolagets nettoomsättning under samma period var 203 300 000 kronor. Det 
positiva resultatet sammanhänger med att ett antal kostnadsposter visar på ett lägre 
utfall än planerat. Hit hör bl a underhållsarbete som utförs under sommaren och 
därmed belastar bolaget under senare delen av året. Likaså är kapitalkostnaderna lägre 
än planerat. Helårsprognosen för KFAB är ett positivt resultat på 13 400 000 kronor.

KIAB:s nettoomsättning för årets åtta första månader uppgick till 41 300 000 kronor. 
Periodens resultat var positiv och låg på 3 200 000 kronor före skatt. 
Energiinvesteringarna ger energieffektivare byggnader vilket gör att KIAB kan 
motverka kostnads- och prisökningar. Det prognostiserade resultatet för 2017 är 
beräknat att uppgå till totalt 2 000 000 kronor. 

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 36, 2017-10-02
 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 26, 2017-10-02
 Delårsrapport, 2017-01-01 – 2017-08-31, KFAB
 Delårsrapport, 2017-01-01 – 2017-08-31, KIAB
 
För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB























































TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-09 KS/2017:523 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från 
Vårdförbundet Sörmland till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och 
med augusti 2017 till kommunstyrelsen och socialnämnden i medlemskommunerna för 
kännedom. 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. 
Delårsrapporten har också översänts till socialnämnden. Delårsrapporten innehåller 
förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning. Förbundets uppvisar ett 
positivt delårsresultat på 710 000 kronor. Förbundet bedömer att resultatet för helåret 
2017 kommer vara ett överskott på 760 000 kronor, vilket motsvarar förbundets 
finansiella mål. 

Till delårsrapport hör en revisionsrapport i vilken revisorerna bedömer att förbundets 
delårsrapport i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed. Vidare, att rapporten ger en korrekt bild av förbundets ekonomiska 
ställning och utveckling. Revisorerna pekar också på att förbundets prognostiserade 
resultat för helåret 2017 är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i 
verksamhetsplan och budget.

Ärendets handlingar
 Delårsrapport för perioden 2017-01 – 2017-08, Vårdförbundet Sörmland
 Utlåtande avseende delårsrapport 2017, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland
 Revisionsrapport, pwc
 
För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland















































Revisorerna i Virdfcirbundet Scirmland

2017-10-26

Kommunfullmiiktige i
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Katrineholms kommun
Strdngneis kommun
Vingikers kommun

Utl&tc;nde su s eende del&rsr spp ort 2 o77

Revisorerna skall bedoma om resultatet i delirsrapporten iir forenligt med de mil fijr den
ekonomiska forvaltningen som direktionen beslutat om i irsbudgeten och flerirsplanen.

Forbundets revisorer har oversiktligt granskat Virdforbundet Sormlands delirsrapport per
2017-08-31. En oversiktlig granskning dr viisentligt begriinsad och inriktad pi analys och
mindre pi detaljgranskning. Granskningsresultatet framgir av bifogad revisionsrapport som
utarbetats av PwC.

Resultatet ftir perioden dr 710 tkr (-l 457 tW), vilket ar 2 167 tkr hogre dn motsvarande
period loregiende 6r. Prognosen lor heliret pekar mot ett resultat om 760 tkr. Bedomning iir
att balanskravet kommer att uppfyllas.

Revisorerna bedomer att

. forbundets delArsrapport i allt vdsentligt iir upprdttad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i ovrigt. Vidare bedomer vi att den analys som gjorts och de
kommentarer som ldmnats i allt vdsentligt ger information om den ekonomiska
situationen och utvecklingen.

o det prognostiserade resultatet dr forenligt med de finansiella mil som direktionen
faststiillt i verksamhetsplan med budget 20 17 -20 19 .

o utifrin delirsrapportens iterrapportering, verksamhetens prognostiserade utfall delvis
iir forenligt med de av direktionen faststiillda milen for verksamheten i
verksamhetsplan med budget 2017 -2019.

Revisorerna i Virdfiirbundet Siirmland

lngvar Lind Dinka Hodzic

,fu
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-30 KS/2017:422 - 385 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om uppdrag om förstudie av 
parkeringshus
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-30 KS/2017:422 - 385 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om uppdrag om förstudie av 
parkeringshus 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunstyrelsens får i uppdrag att inleda en 
förstudie om lämplig placering av ett parkeringshus centralt på södra sidan av 
järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har synpunkter inhämtats från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Av samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse framkommer att det under 2016 
genomfördes en förstudie av parkeringshus i de centrala delarna av Katrineholm. I 
förstudien redogjordes för olika alternativa placeringar av ett parkeringshus och dess 
effekter. 

Förstudien resulterade i beslut om att bygga ett parkeringshus på den norra sidan om 
järnvägen. Efter att beslut om byggnation fattats, har samhällsbyggnadsförvaltningen 
tagit fram förslag till parkeringsstrategi jämte trafikstrategi, vilka är under beredning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en förstudie av ytterligare ett 
parkeringshus bör ske efter att det redan beslutade parkeringshuset är byggt och att 
parkeringsstrategin implementerats samt att pågående parkeringsförändringar 
utvärderats. 

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion: uppdrag om förstudie av parkeringshus
 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, 2017-10-12
 
För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen



Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Uppdrag om förstudie av parkeringshus

Katrineholms kommun ligger i startgroparna för att anta en ny trafik och parkeringsstrategi 

samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av centralorten. En förtätning av centrum 

innebär att vi kommer att behöva ta parkeringsplatser i anspråk för nybyggnation. 

Kommunens ambition är att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i centrum vilket är 

viktigt ur ett miljöperspektiv, men vi ser också att detaljerna kring bilismen och parkering i 

centrum skapar behov av praktiska lösningar. Utöver det som föreslås i trafik och 

parkeringsstategierna anser vi från Vänsterpartiet att det kommer att finnas ett behov av ett 

nytt parkeringshus i framtiden. Vi har tagit beslut om ett parkeringshus på norr för först och 

främst pendlarparkering. Vi vill redan nu utreda förutsättningarna om ytterligare ett 

parkeringshus i centrum på södra sidan av järnvägen.

Vi yrkar att:

Kommunstyrelsen får uppdrag att inleda en förstudie om lämplig placering av ett 

parkeringshus centralt på södra sidan av järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler.

Tony Rosendahl (V) Olof Carlsson (V)

Katrineholm 21/08 - 2017



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-10-12 KS/2017:486 - 319 
Tillväxt och utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jennie Lind 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion: uppdrag om förstudie av parkeringshus 
Förvaltningens förslag till beslut
Att kommunstyrelsen anser motionen besvarad och en förstudie av parkeringshus 
avvaktas tills pågående parkeringsförändringar har utvärderats. 

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendal (V) och Olof Carlsson (V) yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
inleda en förstudie om lämplig placering och kostnadskalkyl av ett parkeringshus 
centralt på södra sidan av järnvägen. 

Ärendets handlingar
 Motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus
 Remiss av motionen 
 

Förvaltningens bedömning
Under 2016 genomfördes en förstudie av placering, utformning och kostnad för ett 
parkeringshus i de centrala delarna av Katrineholm stad. Den utredningen resulterade i 
beslut om byggnation av ett parkeringshus på norra sidan om järnvägen, med plats för 
omkring 260 bilparkeringar. Det är en ökning med ca 160 parkeringsplatser från 
dagens utbud. 

I förstudien som föregick beslut om P-hus på norra sidan av järnvägen redogjordes för 
olika placeringar (södra och norra sidan av järnvägen) samt potentiella effekter av 
detta. Sedan beslut om byggnation har samhällsbyggandsförvaltningen inventerat 
parkeringsplatser och tagit fram en parkeringsstrategi som är under bearbetning för 
politiskt beslut. Likaså ska en trafikstrategi inom kort presenteras för beslut.  
Strategiernas åtgärder för hållbart resande och effektiv markanvändning förväntas 
påverka behovet av parkeringsplatser för bil i framtiden, och det går därför inte med 
säkerhet att säga att/när byggnation av ett ytterligare parkeringshus är befogat. Dock 
vet vi att behovet av bilparkering kommer att finnas under en lång tid och att samla 
parkering i anläggningar är ett platseffektivt sätt att hantera utrymmet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en förstudie för byggnation av ett 
ytterligare parkeringshus bör ske först efter att det beslutade parkeringshuset på norr 
har byggts och utvärderats, samt att parkeringsstrategin har implementerats och 
effekter av dess åtgärder kan utvärderas.



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-10-12 KS/2017:486 - 319 
Tillväxt och utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se 

Stefan Jansson 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Jennie Lind

Utredare 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-24 KS/2017:345 - 019 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om förströelsefond
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till 
yttrandet från Katrineholms Fastighets AB.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-24 KS/2017:345 - 019 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om förströelsefond 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar på att Katrineholms kommun inrättar en förströelsefond för att motverka 
förstörelse i form av glaskross, klotter och liknande.

Motionären skriver att Katrineholms Fastighets AB (KFAB) sedan 2002 äger 
merparten av kommunens verksamhetslokaler. Vidare, att under de senaste sex åren 
har kostnaderna för skadegörelse på bl a skolor och förskolor fördubblats. Glaskross 
och klotter har, enligt motionären, kostat KFAB 1 070 000 kronor 2016. Centerpartiet 
vill vända denna utveckling genom att avsätta pengar till fond till förströelse om 
skadegörelsen upphör helt eller minskar drastiskt. 

KFAB har yttrat sig över motionen och instämmer med motionären om att 
skadegörelsen måste stoppas. KFAB ställer sig dock tvekande till att inrätta en fond, 
enligt motionens intentioner. KFAB förordar istället att man, tillsammans med 
kommunen, verkar för ett ökat användande av övervaktningskameror vid skolor och 
förskolor. Bolaget hänvisar till att man idag använder sig av kameraövervakning vid 
några skolor och att skadegörelsen vid dessa platser minskat väsentligt eller nästan 
upphört helt. Vidare, pekar KFAB på ett ökat användande av bevakningstjänster 
utanför skoltid för att komma till rätta med skadegörelsen.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion om förströelsefond
 Skrivelse från Katrineholms Fastighets AB, 2017-09-18
 
Ärendebeskrivning
Inger Fredriksson (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar på att Katrineholms kommun inrättar en förströelsefond för att motverka 
förstörelse i form av glaskross, klotter och liknande.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från KFAB.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-10-24 KS/2017:345 - 019 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet inhämtat yttrande från 
KFAB. Av yttrandet framkommer att bolaget är tveksamt att inrätta en fond av det slag 
som motionären förordar. 

KFAB förordar istället att man, tillsammans med kommunen, verkar för ett ökat 
användande av övervaktningskameror vid skolor och förskolor. Bolaget hänvisar till 
att man idag använder sig av kameraövervakning vid några skolor och att 
skadegörelsen med goda resultat i form av minskat väsentligt eller nästan upphört helt. 
KFAB pekar också på ett ökat användande av bevakningstjänster utanför skoltid från 
inhyrda bevakningsföretag för att komma till rätta med skadegörelsen och lagföra för 
att få personer som hänger sig åt skadegörelse lagförda och skadeståndsansvariga. 

Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut utan hänvisar till 
KFAB:s yttrande.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Katrineholms Fastighets AB
Akten



                     

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Förströelsefond
Kommunens fastighetsbolag, KFAB, äger sedan 2002 de flesta av kommunens verksamhetslokaler. 
Under de senaste sex åren har kostnaderna för skadegörelse bland annat i skolor och förskolor mer 
än fördubblats. Det handlar om glasskross och klotter som kostat bolaget 1.070.000 kronor enligt 
2016 års bokslut. Det är fullkomligt bortkastade pengar.

Centerpartiet anser att det är mycket angeläget att vända utvecklingen och vi tror att de bästa 
”poliserna” att sätta in är eleverna själva. En möjlighet skulle vara att avsätta medel till en fond, som 
får användas till förströelse om skadegörelsen upphör helt eller minskar radikalt. Ett lämpligt belopp 
skulle kunna vara hälften av kostnaden för dagens skadegörelse och denna kostnad skulle kunna 
fördelas lika mellan KFAB och kommunen. 

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommuns inrättar en förströelsefond för att motverka förstörelse i form av 
glasskross, klotter och liknande enligt motionens intentioner. 

Katrineholm 15 juni 2017

 Inger Fredriksson (C)
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Kommunstyrelsen 

Svar på motion om införande av Huskurage 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till 
Katrineholms Fastighets AB:s yttrande. 
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Emma Fälth 

Kommunfullmäktige

Svar på motion om införande av Huskurage 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsforvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om införande av 
Huskurage. Motionen utmynnar i följande yrkande:

Att Katrineholms kommun tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens 
bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka 
tryggheten i hemmen.

I kommunledningsförvaltningens beredning av ärendet har yttrande inhämtats från 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB). I yttrandet skriver KFAB att de redan planerat 
att arbeta fram en handlingsplan och att anta riktlinjer och rutiner för hur KFAB önskar 
att boende kan agera och därmed visa civilkurage och omtanke om varandra då någon 
kan misstänkas fara illa och riskera att utsättas för våld i nära relationer. 

I sammanhanget kan noteras att kommunfullmäktige antog 2015-03-05, § 86 
styrdokumentet Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer i Katrineholms kommun. I 
den är ett delmål från kommunens övergripande mål att initiera insatser i den 
kommunala verksamheten som har en förebyggande effekt på relationsvåld. I 
kommunplanen 2015-2018 står det även bland annat att kommunen ska verka för ett 
högt säkerhetsmedvetande och att reducera risker. Det står vidare att invånare, 
besökare och företag ska kunna känna sig trygga och ha ett gott skydd och en god 
säkerhet. Att förebygga brott innebär att vidta åtgärder som minskar tillfällen till brott, 
att höja trygghetsfaktorn och att på olika sätt förhindra att flickor och pojkar kommer 
in på en brottslig bana. Bland annat alkohol- och drogförebyggande arbete, arbete mot 
våld i nära relationer samt stöd och hjälp till brottsoffer är viktiga delar i det 
brottsförebyggande arbetet. 

De jämställdhetspolitiska målen talar om att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv och kopplat till det finns fyra delmål varav ett är att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Ärendets handlingar
 Yttrande från Katrineholms Fastighets AB daterad 2017-11-10 
 Motion från Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) daterad 2017-04-20
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Förvaltningens bedömning
Bedömningen görs att arbetet med att minska våldet och att öka tryggheten för 
boenden är pågående inom kommunens bostadsbolag i och med KFAB:s planering för 
framtagande av riktlinjer och rutiner vid oro för våld i nära relation. Värt att notera är 
att styrdokumentet Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer i Katrineholms kommun 
antogs 2015.

Emma Fälth
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akt







                     

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm 

Om införande av Huskurage
Varje år dör 20 personer till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 kvinnor 
som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. Oftast har våldet pågått under en längre tid och i 
hemmet. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av våra fyra jämställdhetspolitiska mål. Det 
handlar dock inte enbart om mål, det handlar också om att rädda liv och förhindra skador.

Förutom det våld som vuxna utövar mot andra vuxna beräknar Rädda Barnen att vart tionde barn 
lever i en miljö där det förekommer våld. Våldet sker ofta i hemmet och bakom stängda dörrar, men 
det är inte en ursäkt för att låta bli att agera. Det behövs att vi alla sätter gränser och visar kurage. 

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. 
Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina Rung och 
Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete. 

Metoden går ut på att ge grannar verktyg för att kunna och våga agera, för att få en möjlighet att visa 
omtanke och omsorg då någon far illa. Det hela är alltså att visa civilkurage, i husen där vi bor. En 
viktig form av grannsamverkan.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta 
en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Policyn består av en sammanställning 
av aktiva handlingar, som att knacka på hos grannen, vid behov hämta hjälp av andra grannar och att 
ringa polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Med 
Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det 
finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta 
leder till att vi tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv 
fritt från våld.  

En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage.

Centerpartiet i Katrineholms kommun vill att Huskurage införs som norm i kommunens 
bostadsbolag, samt att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans 
ansvarar för utbildningsinsatser och införandet av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda 
liv.

Vi yrkar:
Att Katrineholms kommun tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens bostadsbolag och 
bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka tryggheten i hemmen. 

Katrineholm 20 april 2017

Inger Fredriksson Anita Karlsson
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Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till länsplan för regional infrastruktur 
för Södermanlands län 2018-2029 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom 
förslaget till yttrande över regional infrastrukturplan för Södermanlands län 2018-2029 
och överlämna yttrandet till Regionförbundet Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har uppdragit till samtliga län att upprätta förslag till länsplan för regional 
transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Samtidigt har Trafikverket uppdraget att 
ta fram ett förslag till nationell plan för samma period. Förslaget till nationell plan har 
tidigare behandlats av kommunstyrelsen.

Det nu remitterade förslaget till regional plan har föregåtts av ett processinriktat 
beredningsarbete. En politisk styrgrupp, tillsatt av Regionförbundet Sörmlands 
styrelse, har lett och drivit beredningsarbetet. Tjänstemän vid regionförbundet har 
arbetat fram ett underlag efter samråd med tjänstemän från länets respektive 
kommuner och samtliga kommuner har under beredningsarbetet ombetts lämna in 
underlagsmaterial.

Underlagsmaterialet från Katrineholms kommun med prioriteringar, den så kallade 
treårsplanen, är ett resultat av kommunens systemanalys och tar mot bakgrund av 
direktiv från Regionförbundet Sörmland upp objekt som ingår både i den nationella 
och i den regionala planen. De viktigaste objekten i vår objektlista är fortsatt 
utbyggnad av väg 55 till mötesfri landsväg till Strängnäs samt kapacitetshöjande 
åtgärder på södra och västra sambanan med bland annat anslutningsväxel och spår till 
stambanan från Katrineholms Logistikcentrum.

Ärendets handlingar
Bilaga: Tabell (utdrag ur förslag till länsplan)
 
Ärendebeskrivning
Regeringen har uppdragit till samtliga län att upprätta förslag till länsplan för regional 
transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Samtidigt har Trafikverket uppdraget att 
ta fram ett förslag till nationell plan för samma period. Förslaget till nationell plan har 
tidigare behandlats av kommunstyrelsen.

Det nu remitterade förslaget till regional plan visar hur länets prioriteringar ser ut de 
kommande tolv åren. Förslaget innehåller beskrivningar av behov och brister, 
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prioriterade funktioner, strategier och åtgärdsförslag. Till förslaget finns också en 
hållbarhetsbedömning som anger planens konsekvenser och måluppfyllelse.

Planen har föregåtts av ett processinriktat beredningsarbete. En politisk styrgrupp, 
tillsatt av Regionförbundet Sörmlands styrelse, har lett och drivit beredningsarbetet. 
Tjänstemän vid regionförbundet har arbetat fram ett underlag efter samråd med 
tjänstemän från länets respektive kommuner och samtliga kommuner har under 
beredningsarbetet ombetts lämna in underlagsmaterial.

Underlagsmaterialet från Katrineholm med prioriteringar, den så kallade treårsplanen, 
är ett resultat av kommunens systemanalys och tar mot bakgrund av direktiv från 
Regionförbundet Sörmland upp objekt som ingår både i den nationella och i den 
regionala planen. De viktigaste objekten i vår objektlista är fortsatt utbyggnad av väg 
55 till mötesfri landsväg till Strängnäs samt kapacitetshöjande åtgärder på södra och 
västra sambanan med bland annat anslutningsväxel och spår till stambanan från 
Katrineholms Logistikcentrum.

Regionförbundet Sörmland har med anledning av uppdraget och på grundval av den
politiska beredningsprocessen översänt förslag till regional plan för Sörmland på 
remiss, med begäran om svar senast den 30 november 2017. Förbundet ska därefter 
lämna förslag till regional plan för infrastrukturen i länet till regeringen senast den 31 
januari 2018. Regeringen kommer under våren 2018 att besluta om definitiva ramar för 
respektive län samt om innehållet i den nationella planen. Regionförbundet Sörmland 
ska sedan fastställa den regionala planen utifrån regeringens rambeslut.

Förvaltningens bedömning
För Katrineholms kommun har fortsatt satsning på väg 55 högsta prioritet i den
regionala planen för 2018 - 2029. Vägförbindelsen, som beräknas få en ökning av 
tunga transporter med över 40 % fram till år 2040, är viktig för hela länet och berör 
utöver Katrineholm även Flens, Strängnäs och Vingåkers kommuner. Dessutom kan 
konstateras att Uppsala län prioriterar flera satsningar på väg 55 norr om Mälaren.

Vägen har idag en standard som inte motsvarar vägens funktion och är ett lappverk av 
olika bredder och tillåtna hastigheter. På kort sikt måste sträckan fram till E 20 och
Strängnäs förbättras som en länk till motorvägen och som regionens förbindelse mot
Stockholm. På lång sikt är målet att riksvägen ska vara mötesfri landsväg med 100
km/h som tillåten hastighet på hela sträckan genom länet.

Trafikverket har i den nationella planen föreslagit, för att förbättra tillgängligheten i 
hela landet, avsätta medel för samfinansiering för mötesseparering av regionala vägar. 
Väg 55 är utpekad som en möjlig väg för samfinansiering av åtgärder i nationell plan. 
Därför är det av yttersta vikt att Regionförbundet Sörmland arbetar aktivt för att 
säkerställa samfinansiering av ombyggnad av väg 55, Dunker-Björndammen, för att 
skapa utrymme att genomföra fler åtgärder inom vårt län i syfte att främja utvecklingen 
av länet.
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Det är positivt att objektet förbifart Flen finns med under planperioden och förutsätter 
att planeringsarbetet för de delsträckor på väg 55 som inte inryms i planen fortsätter 
och fullföljs i samband regionförbundets årliga beslut kopplade till Trafikverkets 
verksamhetsplan. 

Kommunen föreslår också att Regionförbundet Sörmland hemställer om utökad 
medelstilldelning för länet, alternativt särskilda medel, för att klara de stora 
investeringsbehov som är följden av regeringens beslut att bygga Ostlänken vilket får 
till följda att regionala medel används till infrastruktur som ansluter till den nya 
nationella banan. Ett ytterligare motiv för en utökad ram är det faktum att riksväg 55 
nationellt sett blivit ett allt viktigare komplement till E4 genom Stockholm för nord-
sydliga transporter i landet. Den nationella funktionen kommer med största sannolikhet 
att förstärkas i takt med att vägen förbättras och trängseln kvarstår på genomfarterna i 
Stockholm. 

Det finns i princip inget att erinra mot de övergripande strategierna för Sörmlands 
länsplan som framtagits och som ska vara utgångspunkt för planens utformning och 
prioritering men kan konstatera att, om de intentioner som finns beträffande satsningar 
på riksväg 55 som storregionalt stråk ska kunna förvekligas, måste omprioriteringar i 
förslaget till länsplan ske alternativt tillföra ytterligare medel till Sörmland. Detta 
skulle också ge länsplanen en högre grad av systemtänkande, vilket kommunen 
tidigare beskrivit i sin treårsplan. 

I planförslaget finns också objektet Värmbolsvägen - väg 52 medtaget för prioritering i 
den årliga beredningsprocessen vilket är positivt då kommunen har prioriterat detta 
objekt i sin treårsplan som möjligt samfinansieringsobjekt. Även punktåtgärder på väg 
52 vid Gillbergatorp i Vingåkers kommun nämns i planen men några större 
ombyggnadsåtgärder föreslås dessvärre inte utefter väg 52.

Katrineholms kommun ser också fram emot samverkan med och stöd från 
Regionförbundet Sörmland vid planering och förhandlingar om de så kallade 
pottpengarna i den regionala planen men också från den nationella planen. Det gäller 
framförallt åtgärder för att öka kapaciteten på södra och västra stambanan genom 
utbyggnad av anslutningsväxel och spår till stambanan från Katrineholms 
Logistikcentrum. Åtgärderna skulle minska störningarna vid transporter in och ut från 
kombiterminalen och skapa mer tid på tågspåren samtidigt som effektiviteten höjs för 
verksamheten i terminalen. 

Kommunen har tidigare tagit upp frågan om möjligheten att genom samverkan mellan 
kommunen, regionen och staten påskynda genomförandet av objektet anslutningsväxel 
och spår till stambanan från Katrineholms Logistikcentrum. Förutsättningarna för detta 
kan anses ha ökat genom att det, inom ramen för trimningsåtgärder i förlaget till 
nationell plan, finns 1 200 miljoner avsatta för näringslivsåtgärder på järnväg vilket 
skulle kunna ge oss möjlighet att tillsammans med näringslivet i regionen påverka 
prioriteringen för att med kort varsel få till stånd dessa åtgärder i 
järnvägsinfrastrukturen. 
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Åtgärderna skulle med fördel kunna utföras samtidigt med de i den nationella planen 
föreslagna förbigångsspåren, som i planen föreslås förläggas i anslutning till 
Katrineholms Logistikcentrum och vilka för övrigt bör tidigareläggas och genomföras 
under den främre delen av planperioden. 

Lars Ramstedt
Projektchef

Beslutet skickas till: Akten, Regionförbundet Sörmland
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Emma Fälth 

Kommunstyrelsen

Bidrag till Katrineholm jazz- och bluesfestival 2018 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Katrineholm jazz – och bluesfestival ett 

bidrag på 100 000 kronor till genomförande av jazz- och bluesfestival 2018

2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande

3. För att kunna påbörja förberedelserna av festivalen, ges Katrineholm jazz- och 
bluesfestival tillgång till bidraget under år 2017

4. Efter genomfört evenemang ska Katrineholm jazz – och bluesfestival inkomma 
med en redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har 
använts. 

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms jazz- och bluesfestival har den 2017-11-10 inkommit med en ansökan 
om bidrag om 100 000 kronor för genomförande av Katrineholm jazz- och 
bluesfestival 2018.

Föreningen Katrineholm jazz- och bluesfestival startades 2017 med målet att starta en 
jazzfestival i Katrineholm. 2017-års festival, som var gratis för besökarna, lockade till 
sig mellan 1000-1200 besökare i alla åldrar och hade över 130 000 visningar på sociala 
medier. Utöver bidrag från Katrineholms kommuns Drömprojektpott var flertalet 
företag med och sponsrade evenemanget. 

Föreningen skriver i sin ansökan att de önskar få tillgång till ett eventuellt belopp 
under 2017 för att kunna påbörja föreberedelserna.

Ansökan stämmer väl in på Katrineholms kommunplan 2015-2018 där det bland annat 
uttrycks att ett rikt kultur- och fritidsliv ger innehåll och mening i tillvaron och främjar 
folkhälsa och livskvalitet. 
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Ärendets handlingar
 Ansökan om evenemangsstöd för Katrineholm jazz- och bluesfestival, daterad 

2017-11-10
 

Emma Fälth
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Katrineholm jazz- och bluesfestival
Ekonomiavdelningen
Akt
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Kommunstyrelsen

Nominering till Leader Sörmland 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Katrineholms kommun nominerar förvaltningschefen Stefan Jansson som 
Katrineholms kommuns kandidat till styrelsen/LAG för Leader Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Leader är en metod för lokalt ledd utveckling av landsbygden och Leader 
Södermanland är ett gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och ideell 
sektor för att gemensamt arbeta för utvecklingen av området.  Leader Södermanland sträcker 
sig över tre 1än och de åtta kommuner som ingår är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, 
Kungsör, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker.

En föreningsstämma utser styrelsen/den lokala aktionsgruppen LAG som har en viktig roll när 
det gäller att sprida kunskap om landsbygdsstrategin och att bedöma projektansökningar.
Styrelsen/LAG består av representanter från de åtta kommunerna och ska väljas så att den 
representerar offentlig, privat och ideell sektor. 

Katrineholms kommun har för närvarande ingen representant för kommunen (den offentliga 
sektorn) då tidigare utsedd representant har inte längre är kvar inom organisationen och har 
avsagt sig sin plats.

Marie Sandström Koski
Utredningssekreterare

Beslutet skickas till: Leader Sörmland
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Kommunstyrelsen

Ändring av sammanträdesdag i januari 2018 för 
kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra sammanträdesdag i januari 2018 från 31 januari 
till den 24 januari.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdesdagar för 2018 den 31 augusti, § 139. I 
efterhand har det uppmärksammats att tiden mellan sammanträdet den 31 januari 2018 
och kommunfullmäktiges sammanträden den 12 februari 2018 är kort vilket innebär att 
de administrativa rutinerna kan bli svåra att utföra tidsmässigt. En möjlighet är att 
tidigarelägga kommunstyrelsens sammanträde till den 24 januari 2018.

 

Marie Sandström Koski
Utredningssekretrare

Beslutet skickas till: Samtliga nämnder, bolag, kommunledningsförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Therese Lindgren

Kommunstyrelsen

Grönplan Katrineholms stad 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Grönplan Katrineholms stad ska sändas ut på 
samråd under perioden från den 14 december 2017 till den 28 februari 2018.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm är en småstad med god tillgång på natur nära och i staden, små och större 
parker och gröna stråk som leder mellan dem. Samtidigt är stadens kärna tätbebyggd, 
och i vissa områden brister tillgången och/eller tillgängligheten till rekreationsvänlig 
natur och upplevelserika parker. Nu när staden utvecklas och förtätas i förhållandevis 
hög takt behövs en helhetsbild för att inte riskera att bygga bort gröna miljöer som är 
värdefulla för katrineholmsbor, djur och växter. 

Grönplanen är ett vägledande dokument som ska fungera som stöd för en hållbar 
utveckling av Katrineholms stad och dess gröna miljöer. Grönplanens syfte är att ge en 
samlad bild över den grönstruktur som natur, parker och gröna stråk bildar i och 
omkring staden och att ange en riktning för hur den kan utvecklas på ett hållbart och 
attraktivt sätt i framtiden. Grönplanen behandlar både grönstrukturens ekologiska och 
rekreativa värden. Den anger vision, mål och planeringsriktlinjer som ska vägleda 
arbetet mot en stärkt grönstruktur. 

Ärendets handlingar
 Samrådslista
 Grönplan Katrineholms stad, samrådshandling
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Grönplan för 
Katrineholms stad. Grönplanen ger en översiktlig bild av stadens grönstruktur; av de 
offentliga gröna miljöerna, parkerna och naturen i och omkring staden, och hur den 
kan utvecklas till år 2030. Grönplanen är ett vägledande inriktnings-och 
planeringsdokument.  

Syfte
Syftet med Grönplanen är att ge en samlad bild över den grönstruktur som natur och 
parker bildar i och omkring staden och att ange en riktning för hur den kan utvecklas 
på ett hållbart sätt i framtiden. Grönplanen behandlar både grönstrukturens ekologiska 
och rekreativa värden. Den är långsiktig och avsedd att fungera som ett planeringsstöd 
vid utvecklingen av staden och vid investeringar och skötsel av stadens grönska. 
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Processen
Beslutet om att ta fram grönstrukturplan togs den 17 november 2014, i samband med 
antagandet av Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden (se sidan 74). 
Projektet är delvis finansierat med statliga medel för naturvårdssatsningar (s.k. LONA-
bidrag). Ekologigruppen har upphandlats för att genomföra arbetet. 

Grönplanen bygger på en kartläggning av grönområdenas sociala och rekreativa 
värden (baserad på intervjuer med och enkäter till katrineholmsbor, en s.k. 
sociotopkartering) och en inventering av naturvärdena, ekologiskt sett.   

Samrådsförslaget av Grönplan Katrineholms stad planeras att vara ute på samråd från 
16 november 2017 till 31 januari 2018. Under samrådstiden kommer förslaget att 
ställas ut på kommunens bibliotek, presenteras på kommunens nämnder och 
presenteras för allmänheten vid lämpliga dialogtillfällen. Efter samrådstiden 
sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Förslaget kommer att 
omarbetas efter de synpunkter som kommer in. Därefter skickas ett reviderat förslag av 
planen ut för granskning. 

Tidplan
Granskning av planen planeras under våren 2018 och antagande i kommunfullmäktige 
planeras i augusti 2018. 

Ärendets beredning
Ärendet har förankrats och granskats internt på tjänstemannanivå under arbetets gång. 
Till ärendets beredning hör också två workshops som hölls i april och maj 2017, en 
med tjänstemän och en med tjänstemän och politiker. 

Therese Lindgren Stefan Jansson
Planarkitekt Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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LISTA ÖVER SAMRÅDSKRETSEN

1. Skriftlig begäran om samrådsyttrande:
(brev och samrådshandling av grönplan)

 [X] Länsstyrelsen
 [X] Lantmäterimyndigheten
 [X] Skanova
 [X] Vattenfall Östnät AB
 [X] Trafikverket
 [X] Tekniska Verken
 [X] Telenor Sverige AB

 [X] Kommunstyrelsen
 [X] Bygg-och miljönämnden 
 [X] Service- och tekniknämnden
 [X] Västra Sörmlands Räddningstjänst
 [X] Sörmlands Vatten och Avfall AB
 [X] Vård- och omsorgsnämnden
 [X] Socialnämnden 
 [X] Bildningsnämnden
 [X] Kultur- och turismnämnden
 [X] Utsikt Nät AB
 [X] Hyresgästföreningen
 [X] Funktionsrättsrådet
 [X] Folkhälsoutskottet
 [X] Pensionärsrådet
 [X] Naturskyddsföreningen
 [X] Sörmlands museum
 [X] Villaägarna i västra Sörmland

  [X] Skogsstyrelsen
 [X] Politiska partier (8st)

2. Skriftlig inbjudan till samrådsyttrande (endast brev med länk till samrådshandling på 
webplats)

[X] Svenska turistföreningen
[X] Katrineholm Stora Malms hembygdsförening 
[X] Hembygdsförening nr 2 
[X] Sörmlandsleden 
[X] Katrineholms scoutkår 
[X] Friluftsfrämjandet i Katrineholm 
[X] Mogetorps koloniförening
[X] Lasstorps koloniförening 
[X] Katrineholms brukshundsklubb
[X] Cykelklubben Ceres
[X] DHR:s idrottssektion
[X] Friskis och svettis Katrineholm
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[X] World class gym
[X] Svampföreningen Mandelriskan
[X] Katrineholms kanotklubb
[X] Handikappomsorgen Fritidsenheten 
[X] Katrineholms orienteringsklubb
[X] Katrineholm Vingåkers ornitologer

o Pensionärsföreningar? – PRO och SPF

2. Inbjudan till programsamrådsutställning

 [X] Övriga som har ett väsentligt intresse i frågan (annons)
 [X] Övriga som har ett väsentligt intresse i frågan (www.katrineholm.se)
 [X] BMN

Katrineholm den 29 oktober 2017

Therese Lindgren
Planarkitekt



Grönplan för 
Katrineholms stad
Samrådshandling
2017-11-06
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Inledning 

Parker, grönområden, naturområden, stränder 
och vattendrag är viktiga delar i en stad. I 
Katrineholm stad finns en stor variation av 
gröna miljöer för lek och fritid, avkoppling och 
aktivitet. Denna grönplan har tagits fram för 
att fastställa mål och planeringsriktlinjer för 
Katrineholms gröna miljöer. Planen fungerar 
som en fördjupning av Översiktsplanen för 
Katrineholm stad.

Grönplanen består av flera delar och kapitel. 
Efter en genomgång av planens bakgrund och 
varför grönstrukturplanering är viktig beskrivs 
hur grönplanen kopplar till styrdokument och 
riktlinjer på internationell, nationell, regional och 
kommunal nivå. Vidare presenteras hur ekologisk 
kompensation och ett ekosystemperspektiv kan 
användas i den kommunala planeringen. Därefter 
följer vision, mål och planeringsinriktningar 
för grönplanen, följt av en nulägesbeskrivning 
och analys av Katrineholms ekologiska och 
rekreativa värden och av stadens gröna 
karaktärer. För att konkretisera hur mål och 
planeringsriktlinjer kan implementeras har 
utvecklingsåtgärder tagits fram för de olika 
delarna av Katrineholm stad. 

Bakgrund

I Översiktsplanen för Katrineholm stad 
(Kommunfullmäktige 2014-11-17) finns 
uppdraget att ta fram en grönplan för 
Katrineholm. Grönplanen ska fungera som 
ett planeringsunderlag för att identifiera 
utvecklingsstrategier för staden. Planen ska 
även vara ett verktyg för att skapa ett hållbart 
samhälle där hänsyn tas till både ekologiska, 
ekonomiska och sociala aspekter.

Arbetet med en grönplan påbörjades under 2015 
med en naturvärdesinventering (Sweco, 2015 
med underkonsult Janne Elmhag från Adoxa 
naturvård) och senare en sociotopkatering 
(Ekologigrppen, 2016a). Dessa båda karteringar 

ligger till grund för dokumentet “Underlag för 
Katrineholm stads grönplan” som togs fram av 
Ekologigruppen i maj 2016. 

Grönplanen har tagits fram av Ekologigruppen 
tillsammans med tjänstepersoner på kommunen. 
Arbetet inleddes i februari 2017 med ett 
startmöte och workshop har hållits med 
tjänstepersoner i kommunen - april 2017 - och 
politiker och tjänstepersoner i maj 2017. 

Planen ska följas upp och aktualitetsprövas 
samtidigt som översiktsplanen. För att 
grönplanen ska användas aktivt vid planering, 
investeringar och skötsel kommer relevanta 
mål och planeringsriktlinjer att följas upp och 
beskrivas bl a i alla behovsbedömningar enligt 
MKB-förordningen 4 § och i planbeskrivningar 
för detaljplaner. I planbeskrivningarna beskrivs 
även vilka kompensationsåtgärder som planen 
medför.

Varför grönstrukturplanera?

Tillgång till grönområden har stor betydelse för 
människans livskvalitet och ger förutsättningar 
för en god hälsa hos befolkningen. Att vistas 
i naturen ger tydliga hälsoeffekter och har 
visat sig positivt för både den fysiska och 
den psykiska hälsan. Genom vistelser i gröna 
miljöer möjliggörs ökad fysisk aktivitet, 
stressnivåer minskar, koncentrationsförmågan 
ökar och kroppen får tillfälle att återhämta sig. 
Grönområden är också viktiga mötesplatser i 
det offentliga rummet. De kan främja socialt 
deltagande och interaktion mellan människor 
(Boverket, 2010; Statens folkhälsoinstitut, 2009; 
WHO, 2016).

Naturen levererar en rad tjänster som vi 
människor, både medvetet och omedvetet, drar 
nytta av varje dag, så kallade ekosystemtjänster. 
Den biologiska mångfalden av växter, djur och 
gröna miljöer är i själva verket grunden till vår 
välfärd och de gröna miljöerna ger en attraktiv 
stad att bo i och besöka. Det finns därför en stor 
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samhällsnytta i att planera grönt, vilket i sin tur 
ger ekonomisk vinning.

Med god planering kan man optimera 
grönstrukturen, som till exempel genom att 
skapa mångfunktionella ytor, det vill säga 
skapa och kombinera många olika värden 
och funktioner på en och samma yta. En 
mångfunktionell grönyta servar oss med flera 
olika ekosystemtjänster och kan till exempel 
samtidigt som den ger rum för rekreation och 
vila, även dämpa buller, rena luft och vatten, 
fördröja dagvatten och fungera som livsrum för 
olika växter och djur. Genom kartläggningar av 
grönstrukturen får man en bild av vilka områden 
som har många eller unika och omistliga 
funktioner. 

En grönplan är ett verktyg som säkerställer hur 
grönstrukturfrågor hanteras i ett tidigt skede i 
kommunens planering och kan också fungera 
som underlag och vägledning vid utredningar 
och miljökonsekvensbeskrivningar.

Syfte och användning 

Vid planläggning och lovärenden är 
kommunen skyldig att ta hänsyn till allmänna 
intressen knutna till gröna värden, t.ex. 
områden värdefulla för rekreation, friluftsliv, 
landskapsbild samt kultur- och naturmiljö (PBL 
2 kap. MB 3 kap, se bilaga 1).

Grönplanen för Katrineholm stad är ett 
strategiskt och långsiktigt inriktnings- och 
planeringsdokument som visar hur Katrineholms 
gröna offentliga miljöer så som parker, natur, 
platser och gatumiljöer hänger samman och kan 
utvecklas. Planen fungerar som en fördjupning 
av Katrineholms kommuns Översiktsplan 
för staden och är ett planeringsunderlag vid 
fysisk planering. Grönplanen ska även bidra 
till att uppfylla Katrineholm stads vision samt 
nationella miljö- och folkhälsomål. Planen är inte 
juridiskt bindande. Grönplanen är också avsedd 
att användas som underlag för utveckling av 
parker och natur. 

Vid varje enskilt markanspråk bör en avvägning 

göras där grönstrukturens värden vägs mot 
intressen presenterade i andra planer och 
planeringsunderlag. Föreslagna åtgärder är 
tänkta att utföras i takt med att resurser tillförs.

Vad är grönstruktur?

Begreppet grönstruktur, eller grön infrastruktur, innefattar 

all mark som inte är hårdgjord, från välskött park till na-

turområde, trädgårdar, kyrkogårdar, ängs- och betes-

marker, alla vattenmiljöer samt alléer och liknande linjära 

element som kan fungera som sammanlänkande gröna 

stråk mellan områden och målpunkter. I en god planerad 

grönstruktur strävar man efter att de gröna ytorna ska 

hålla en hög kvalitet. Här ska både människor, djur och 

växter kunna trivas och det ska vara enkelt att röra sig 

mellan grönområden utan att hindras av svårpasserade 

barriärer, till exempel järnväg eller stora vägar.

Grönplan eller grönstrukturplan?
Boverkets uppföljning av miljömålet God bebyggd miljö 

visar att det inte finns ett enhetligt namn på planer och 

dokument som behandlar grönstruktur. Grönplan eller 

grönstrukturplan hör till de vanligaste benämningarna. 

Boverkets rekommenderar att en grönplan ska ha en 

tydlig koppling till översiktsplanen, ta ett helhetsgrepp 

om stora och små områden samt analysera eventuella 

synergieffekter (Boverket, 2012).

Katrineholms grönstruktur är en viktig del av stadens offentliga rum, 
en plats för avkoppling, möten och aktiviteter. 



Syftet med grönplanen är att:

• Ge en helhetsbild av Katrineholms gröna 
miljöer

• Öka kunskapen om värdet av gröna miljöer för 
en hållbar och god livsmiljö i Katrineholm

•  Vara vägledande för utveckling av 
Katrineholms gröna miljöer och deras skötsel

Dialog och delaktighet

I arbetet med sociotopkarteringen samt 
rapporten “Underlag för Katrineholm stads 
grönplan” har enkäter och intervjuer med 
invånare i Katrineholm genomförs. Grönplanen 
lutar sig även på de analyser som gjorts i 
samband med Översiktsplanen när det kommer 
till populära platser.  

Denna rapport är en samrådsversion som 
kommer vara på samråd under hösten/vintern 

2017/2018 och förväntas antas under andra 
halvan av 2018.

Avgränsning

Kartan ovan visar den grönstrukturkarta som 
finns i Översiktsplanen. Översiktsplanens 
karta visar Katrineholm stads gröna 
markanvändningar vilka är förtydligade 
i grönplanens karta. I grönplanens karta 
identifieras även områden där viktiga och svaga 
gröna stråk och samband  behöver stärkas, se 
kartor på sida 31 samt sida 32-33. 

Analys och åtgärdsförslag har begränsats 
till de allmänna grönområden som redovisas 
i Översiktsplan för Katrineholms stad 
samt till planerade exploateringsområden. 
De utpekade exploateringsområdena i 
grönplanens karta baseras på Översiktsplanens 
markanvändningskarta men har reviderats efter 
aktuellt, ungefärligt läge och utbredning. 

Katrineholms grönstruktur enligt Översiktsplan för Katrineholm stad, 
(Katrineholm, 2014)
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Planeringsförutsättningar

Planering av Katrineholm stads grönstruktur 
påverkas av lokala förutsättningar och 
övergripande planeringsriktlinjer, från 
internationell till regional nivå. 

Statliga styrdokument

De statliga styrdokument som är centrala för den 
kommunala grönstrukturplaneringen är dels de 
nationella miljömålen God bebyggd miljö och Ett 
rikt växt- och djurliv med fokus på etappmålet 
Betydelsen av den biologiska mångfalden och 
värdet av ekosystemtjänster (miljömål.se, 2017) 
samt riksintressen för exempelvis naturvård eller 
friluftsliv. 

Sedan 2012 syftar miljömålet för en God 
bebyggd miljö bland annat till att ”det finns 
natur- och grönområden och grönstråk i 
närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 
tillgänglighet” (Boverket, 2012: 9). För att 
uppnå detta rekommenderar Boverket att 
landets kommuner ska ta fram planunderlag i 
eller i anslutning till Översiktsplanerarbetet för 
att skapa bättre planeringsförutsättningar för 
kommunernas grönstruktur. 

Regeringen övergripande folkhälsomål är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det 
finns elva målområden som är vägledande för 
folkhälsoarbetet och de som särskilt relaterar 
till grönplanering är delaktighet och inflytande 
i samhället, miljöer och produkter samt fysisk 
aktivitet (folkhalsomyndigheten.se, odaterad). 
Rekreation och sociala möten i utomhusmiljö är 
en viktig tillgång för att säkerställa befolkningens 
hälsa och livskvalitet (Statens folkhälsoinstitut, 
2008).

Nationell lagstiftning

De två viktigaste nationella lagstiftningar som 
kopplar till grönstrukturplanering är Plan- och 
Bygglagen och Miljöbalken. Plan- och bygglagen 
slår fast att behovet av parker, grönområden, 

lekplatser och annan utevistelse ska tas i 
beaktande vid planläggning. Miljöbalken 
reglerar användande och skydd av mark- och 
vattenområden och ska säkerställa att områden 
med höga natur och kulturvärden ska skyddas, 
och särskild hänsyn ska tas till behovet av 
grönområden i tätorter. I Miljöbalken finns 
även skyddslagstiftning såsom strandskydd, 
naturreservat, biotopskydd, fågelskyddsområden, 
Natura 2000-områden etc. För vidare 
information, se bilaga 1 Gällande lagstiftning.

Regionala styrdokument

På regional nivå har Länsstyrelsen sedan 2015 
uppdraget att ta fram handlingsplaner för grön 
infrastruktur. I Södermanlands län pågår arbetet 
med att ta fram en handlingsplan som syftar till  
att vara ett ramverk för landskapsplanering av 
offentliga naturvårdsinsatser och ett underlag 
för landskapsplanering i brukande och hållbar 
förvaltning av mark och vatten. Planen ska 
också fungera som kunskapsunderlag för samråd 

Internationella konventioner

Två centrala internationella överenskommelser gällande 

grönstrukturplanering är  FN:s Konvention om biologisk 

mångfald samt EU:s landskapskonvention. Konventionen 

om biologisk mångfald togs fram vid Riokonferensen 

om miljö och utveckling 1992 och trädde i kraft 1993, då 

den ratificerades av Sverige. Sedan 2010 finns även en 

strategisk plan för biologisk mångfald. Planen innehåller 

20 delmål som ofta benämns som Aichimålen och syftar 

till att rädda den biologiska mångfalden och därigenom 

säkra fungerande ekosystem. Sveriges arbete beskrivs 

i regeringens proposition 2013/14 En svensk strategi för 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster som syftar till 

att  synliggöra och inkludera ekosystemtjänsters värde i 

samhällsplanering och näringslivsutveckling.

Sedan 2010 har Sverige åtagit sig att följa den europe-

iska landskapskonventionen som syftar till att förbättra 

skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. 

Konventionen är undertecknad av 4 länder och syftar 

också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor och 

stärka allmänhetens delaktighet i landskapsplaneringen 

(naturvardsverket.se, 2017a och 2017b)
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och samverkan mellan olika aktörer och ett 
underlag för samhällsplanering och prövning. 
Målsättningen är att handlingsplanerna till 
stora delar ska vara etablerade 2018 och 
länsstyrelserna ska redovisa uppdraget samlat 
till regeringen 1 oktober 2018 (lansstyrelsen.se/
Sodermanland, odaterad).

Kommunala styrdokument

I Översiktsplan 2030 Katrineholm kommun 
- del staden (2014) slås fast att värdefulla 
gröna stråk genom staden ska bibehållas och 
utvecklas i syfte att förbättra framkomlighet, 
tillgänglighet och biologiska samband. Vidare 
anger Översiktsplanen att vid ianspråktagande 
av grönytor vid nybyggnationer ska förlusten 
av grönska kompenseras exempelvis genom 
anläggande av en ny park eller förbättringar av 
den befintliga gröna miljön.

Befolkningstillväxt, integration och hållbar 
utveckling är identifierade i Översiktsplanen 
som utmaningar för kommunen och här spelar 
kommunens grönplan en viktig roll. Då fler 
invånare innebär ett ökat användartryck och 
slitage på grönstrukturen måste skötsel- och 
underhållsplaner ses över och nya grönområden 
utvecklas. Kommunens grönstruktur kan 
även som demokratiskt och mångfunktionellt 
offentligt rum spela en viktig roll för att stödja 
integration.

I Översiktsplanen för staden är det  
övergripande målet att utveckla en hållbar 
stad. Kopplat till hållbar utveckling kan en god 
grönstrukturplanering bidra på många vis. En 
planering som bidrar till lokal klimatanpassning, 
god luft- och vattenkvalité samt möjlighet 
till produktion av mat, energi och material 
i kombination med bevarad och utvecklad 
biologisk mångfald leder till ekologisk hållbarhet. 
Grönstruktur är även viktigt för social och 
kulturell hållbarhet genom att vara viktiga 
mötesplatser, ha positiva effekter på både fysisk 
och psykisk hälsa samt koppla till kulturhistoria 
genom kulturmiljön och landskapets läsbarhet. 
För stadens grönstruktur är även kommunens 
skogsbruksplan ett viktigt dokument då stora 

delar av skogen i Katrineholm är kommunalt 
förvaltad skog. Skogsbruksplanen är ett politiskt 
antaget dokument.

I Översiktsplanen har sju strategier som ligger 
till grund för utvecklingen av staden formulerats. 
Grönstrukturen, med rätt utveckling, kan ha en 
betydelsefull del i genomförandet av samtliga 
strategier. De sju strategierna: den nära staden, 
den täta staden, staden för alla, den blandade 
staden, den mänskliga gatan, attraktiv stadsmiljö 
och stråkstaden har alla koppling till stadens 
grönstruktur på följande vis:

Den nära staden

I den nära staden har alla som bor och arbetar 
i Katrineholm god tillgång till grönområden 
med hög kvalité. Stadens grönområden bygger 
tillsammans upp ett nätverk som gör att det 
gröna aldrig är långt borta, från den täta 
stadskärnans parker till större sammanhängande 
rekreationsområden.

Den täta stadskärnan

I den täta stadskärnan gör gatuträd, rabatter, 
gröna tak och parker att det gröna alltid är 
närvarande. Då Översiktsplanen slår fast att fler 
bostäder och arbetsplatser ska byggas i staden 
är det viktigt att värna de gröna miljöerna och 
stärka kopplingarna mellan dem med nya gröna 
stråk och samband.

Staden för alla

I staden för alla har den gröna strukturen 
en viktig roll som offentligt rum, särskilt 
för grupper som har begränsad tillgång till 
kommersiella offentliga rum som t.ex. barn och 
unga. I Katrineholm ger de stora grönområderna 
på Djulö med plats för idrott, picknick och bad 
möjliggör möten och aktiviteter. Stadsparken 
bidrar med mötesplatser och scen för 
underhållning och de lokala parkerna såsom 
exempelvis Floraparken eller Nävertorpstorg 
utgör gröna vardagsrum. 
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Den blandade staden

I Katrineholm bidrar den gröna strukturen till 
en blandad stad genom variation i stadsrum 
och utblickar. Grönområden mellan byggnader, 
bostads- och arbetsplatsområden kan även 
vara viktiga knutpunkter och stödja en god 
integration genom att erbjuda en mångfald av 
olika platser och funktioner där människor möts.

Den mänskliga gatan

Gatuträd, planteringar och parker i Katrineholm 
fyller en viktig funktion för att bidra med en 
mänsklig skala och tydlig rumsindelning av 
gatorna. Längs de många trädkantade gatorna 
bidrar planteringarna till en mer trivsam 
gatumiljö, samtidigt som träden fungerar som 
trafiklugnande element.

Attraktiv stadsmiljö

Katrineholm arbetar aktivt under parollen 
Sveriges lustgård för att skapa en attraktiv 
stadsmiljö som är levande och inbjudande. 
Stadens olika grönområden bidrar med en 
mångfald av platser och aktiviteter, för idrott, 
lek och rofullhet. Välskötta och tillgängliga 
grönområden är viktiga för både Katrineholmare 
och besökare.

Stråkstaden

I Katrineholm är grönstrukturen uppbyggd 
kring fyra tydliga stråk. Skogsåsen, som är 
en trädklädd ås, leder genom stadskärnan. 
Skogsstråket sträcker sig norr om den täta staden 
med rekreationsområden och skogsproduktion. 
Näsnarenstråket går längs Näsnarens strand och 
rymmer höga natur- och kulturvärden kopplade 
till Natura 2000 området. Duveholmsstråket 
går längs Duveholms- och Djulösjöns stränder 
söder om den täta staden med gröna miljöer och 
strandområden.

Den nära staden

Den täta stadskärnan

Ståkstaden

Attraktiv stadsmiljö

Staden för alla

Den mänskliga gatan

Den blandade 

stadenstadskärnan
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Kompensation och 

avvägningar

En stor andel av utvecklingen av städer sker 
idag genom förtätning och då grönytor tas 
i anspråk på olika sätt. För att skydda och 
bevara värdefulla grönområden är det därför 
nödvändigt att skapa tydliga regler vid 
planläggning och exploatering. Att på olika sätt 
kompensera för bebyggd grönyta är något som 
de senaste decennierna har börjat tillämpas både 
på internationellt och i Sverige. 

Grundtanken med kompensation är att se 
mark och ekologiska funktioner som en resurs 
och om exploatering riskerar minska eller ta 
bort värden ska dessa kompenseras (Skärbäck, 
1997). Kompensationsåtgärder kan tas fram 
både gällande sociala och rekreativa värden  och 
ekologiska värden. Om t ex delar av en skolskog 
bebyggs behöver detta kompenseras både med 
hänsyn till ekologiska värden och de rekreativa; 
som mötesplats för sociala aktiviteter och som 
plats för naturpedagogik. 

För att vägleda hur man ska kompensera har 
balanseringsprincipen tagits fram. I första hand 
syftar balanseringsprincipen till att undvika 
negativ påverkan på ekologiska och sociala 
värden. För att balanseringsprincipen ska kunna 
tillämpas behöver de sociala och ekologiska 
värdena hos grönstrukturen ha identifierats,  
genom t ex en naturvärdesinventering eller 
enkäter. Att anpassa lokalisering och utformning 
av projekt är metoder för att undvika negativ 
påverkan. I andra hand ska intrånget och 
påverkan minimeras, även här är det viktigt att 
identifiera värden så att projektet kan utformas 
så att påverkan minimeras. I sista hand då 
påverkan inte kan undvikas eller minimeras 
ska den istället kompenseras genom att nya 
ekologiska eller sociala värden tillskapas. 

Värden som kan kompenseras är 
exempelvis: naturupplevelser, lekmöjligheter, 
grundvattenbildning genom förbättrad 
infiltration, dammar för groddjur och 

klimatreglering genom plantering av träd 
och annan vegetation. Ytterligare exempel på 
kompensationsåtgärder kan vara att återskapa 
naturmark på före detta bebyggd mark eller ge 
plats för vegetation i samband med bebyggelse 
genom att anlägga takgrönska eller planteringar 
med stor mångfald. Sociala och rekreativa 
värden som kan kompenseras är tillgänglighet 
och tillgång till gröna miljöer för social samvaro, 
aktiviteter, naturpedagogik, tystnad och 
återhämtning.

Trots att ekologiska och rekreativa värden kan 
samspela och stödja varandra kan de inte ersätta 
varandra. En ny lekplats kan t ex inte ersätta en 
artrik biotop.

I Katrineholm slår Översiktsplanen fast att 
då staden och befolkningen växer behövs 
riktlinjer för ekologisk kompensation. Genom 
att identifiera ekologiska och sociala värden och 
utreda behovet av kompensation redan i ett tidigt 
skede av planläggning och exploatering är det 
lättare att få strategier och åtgärder accepterade 
och genomförda. En ytterligare fördel av att 
introducera principer för kompensation tidigt 
i planeringsprocesser är att det underlättar att 
förstå ett projekts verkliga kostnad. Inventeringar 
och anpassning av projekt liksom att ta 
fram och underhålla kompensationsåtgärder 
innebär kostnader och därför är det viktigt att 
ansvar, tidplan, uppföljning och finansiering av 
åtgärder fastställs tydligt i avtal, exempelvis i 
exploateringsavtalet.  

I Katrineholm är målsättningen att genomföra 
lokalt anpassade kompensationsåtgärder vid 
ny och ombyggnation på eller vid grönytor. 
Kompensationsåtgärderna ska bekostas av 
exploatör och ska vara så lika det förlorade 
värdet som möjligt och utföras så nära i tid 
och rum som möjligt. För att säkerställa att 
kompensationsåtgärder utförs är det viktigt att 
ekologiska och rekreativa värden identifieras och 
kartläggs inom detaljplanearbetet. 
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Principer för kompensation

Använd balanseringsprincipen

Balanseringsprincipen innebär att betydande negativ 

påverkan på ekologiska värden i första hand ska undvi-

kas och i andra hand minimeras. Om detta sedan inte är 

möjligt ska kompensationsåtgärder genomföras.

Allt kan inte kompenseras

Vissa värden tar så lång tid att utvecklas eller kräver 

speciella förhållande för att utvecklas att de inte kan 

kompenseras, exempelvis gamla träd. 

Beakta värden i landskapsskala
Vilket värde som ska skapas på en viss plats bör utgå 

ifrån en behovsanalys gjord på en översiktlig/strategisk 

nivå. Även små ytor och enskilda träd kan vara viktiga för 

spridnigssamband eller landskapsbild.

Värden ska bestå över tid

Kompensationsåtgärder måste kunna bestå över tid. 

För detta krävs att åtgärderna garanteras finnas kvar på 

en viss plats och att en skötsel som utvecklar/bevarar 

värdena genomförs.

Nettoförluster får inte uppstå

En detaljerad analys av situationen före och efter en 

exploatering ska genomföras. Om det finns färre värden 

efter exploatering (skada) måste åtgärder utföras för 

motverka att en nettoförlust uppstår.

Säkerhetsfaktorer

Kompensationens storlek (i yta eller pengar) behöver 

justeras efter hur lång tid det tar innan värden återskapas 

och hur stor risken är att åtgärderna misslyckas. Detta 

genomförs för att garantera att tillräckliga åtgärder ge-

nomförs för att en nettoförlust inte ska uppstå.

Smart att bevara - svårt att ersätta/nys-
kapa

• Äldre skogsmark med naturligt markskikt och gamla 

träd. Lång leveranstid och komplex sammansättning, 

kan inte ersättas av gatuträd, träd på gårdar eller mindre 

grönytor.

• Naturmiljöer med arter som behöver stora ytor och 

sammanhängande vegetation. Storleken har betydelse, 

kan inte ersättas av mindre parkytor eller gårdsmiljöer 

med vegetation.

• Naturliga stränder kring sjöar och större våtmarker, 

samt äldre sumpskogar. Lång leveranstid och komplex 

uppbyggnad, kan inte ersättas av bryggor eller nyanlagda 

klippta gräsmattor.

• Ovanliga naturtyper eller artförekomster som det finns 

för lite av i Sverige är ovanliga av en eller flera anledning-

ar, ofta med naturliga förutsättningar som är svåra att 

återskapa pga. miljöförändringar eller ändrad markan-

vändning.

Går ofta bra att nyskapa
• Småvatten och öppna, mindre våtmarker. Arter hittar 

ofta nya miljöer om nya småvatten anläggs, viktigt att 

komma ihåg arternas landmiljöer tex för grodor och 

salamandrar.

• Viss gräsmark med blommande väster. Kan till delar 

ersättas av gröna tak och planeringar, men tänk bortom 

”sedummattan”.

• Blommande träd, buskar och perenner. Ersätt med nya 

arter av motsvarande karaktär, de växer ofta fort och kan 

fylla en funktion inom kort, men tänk på blomning hela 

säsongen och undvik alltför förädlade arter med fyllda 

blommor.

• Träd och grönytor för ekosystemtjänster. Träd och 

växtlighet ger ekosystemtjänster, bland annat i form av 

luftrening, temperaturreglering, vattenreglering och miljö-

er för växter och djur.
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Ekosystemtjänster och 

planering

En ekosystemtjänst är en nytta som människor 
får gratis av naturen och definieras av 
Naturvårdsverket som ”ekosystemens 
direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande” (Naturvårdsverket, 2017c). 
Rening av luft och vatten, produktion av 
livsmedel och energi och naturupplevelser som 
kan påverka vår hälsa positivt är alla exempel 
på ekosystemtjänster. Under 2012 beslutade 
regeringen om ett etappmål i miljömålssystemet 
som innebär att betydelsen av biologisk mångfald 
och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska 
vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden 
och andra beslut i samhället där är relevant 
(Miljömål.se, 2017).

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra 
huvudkategorier utifrån vilken funktion de 
har: försörjande, reglerande, kulturella och 
understödjande tjänster. Ett och samma 
 

ekosystem kan innehålla flera olika typer av 
ekosystemtjänster. 

De understödjande ekosystemen levererar inte 
några direkta tjänster till samhället utan är 
istället en förutsättning för att övriga tjänster 
ska fungera. De producerande tjänsterna är 
nödvändiga för vår möjlighet att överleva 
genom att de förser oss med mat, dricksvatten, 
material och energi. De reglerande tjänsterna gör 
miljön motståndskraftig mot oönskade effekter 
av olika typer av förändringar, exempelvis 
översvämningar, luftföroreningar eller skadedjur 
och genom att ekosystemen mildrar effekterna 
och minskar behovet av kostsamma tekniska 
lösningar. De kulturella ekosystemtjänsterna 
bidrar till ökad hälsa och välbefinnande genom 
att naturen ger oss möjlighet till fysisk aktivitet, 
sinnliga upplevelser, platser för social interaktion 
och andlig inspiration. Vistelse i naturen har även 
en pedagogisk aspekt då det ger oss en förståelse 
för ekosystemens betydelse vilket är viktigt för 
att framtida generationer ska värdera och vårda 
vår miljö.

ProducerANde

• Matproduktion

• Råmaterial (djur och växtfiber)

• Energi (biobränslen)

• Dricksvatten

• Genetiska resurser

• Biokemikalier, medicin och 

naturmedicin

reglerANde

• Rening av vatten

• Flödesreglering och översväm-

ningsskydd

• Erosionsskydd

• Pollinering

• Skadedjursreglering

• Rening av luft

• Reglering av lokalklimat inklusive 

UV skydd

• Bullerdämpning

• Återföring av näringsämnen

• Koldioxidbindning

KulturellA

• Rekreation och välbefinnande

• Turism

• Naturpedagogik

• Identitet, platskänsla och socia-

la relationer

 
uNderStödjANde

• Biologisk mångfald

• Vattencykeln

• Näringscykler

• Jordformation

• Fotosyntes

Ekologigruppens indelning av 
ekosystemtjänster vidareut-
vecklad efter den indelning 
som utarbetats av Millennium 
Ekosystem Assessment, ett 
internationellt samarbete kring 
ekosystemtjänster med 95 
länder lett av bland annat FN. 
Tjänster i svart har bedömts 
relevanta inom Katrineholm 
stad och är beskrivna nedan.
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Ekosystemtjänster i Katrineholm

understödjande tjänster
• Biologisk mångfald (se mål 2.1 på sid 21)

Producerande tjänster

• Matproduktion - Ekosystemen ger oss förutsättningar att 

producera mat. Den största mängden kommer från jord-

bruk i form av grödor, kött och mjölk samt från frukt- och 

bärodlingar. Vi får också mat från sjöar och hav i form av 

bland annat fisk, och skaldjur, och från skogen i form av vilt, 

fågel, svamp och bär. Även odling för privat konsumtion, i 

villaträdgårdar och på kolonilotter, ger ett bidrag.

reglerande tjänster

• Rening av vatten - Naturen bidrar med tjänsten vat-

tenrening genom vegetation och andra organismers upptag 

av näringsämnen och nedbrytning av föroreningar. I stort 

sett har all naturmark som inte utsätts eller har utsatts för 

någon störning en renande effekt på det vatten som infil-

treras eller översilas. Vissa marker har dock större renande 

förmåga än andra, till exempel våtmarker och översväm-

ningsytor, så kallade svämplan. 

• Flödesreglering - Naturområden förser oss med den vik-

tiga tjänsten reglering av vattenflöden. Tjänsten medför att 

risken för översvämning kan minskas, att erosionsskador 

kan undvikas och att vattenrening kan stärkas. Reglering 

av flöden sker på de flesta naturmarker, men vissa marker, 

såsom våtmarker och naturområden på genomsläppligt 

material, har större betydelse för tjänsten. 

• Erosionsskydd - Erosion styrs av vattnets hastighet och 

jordartens känslighet som beror på partikelsammansätt-

ningen, grundvattenförhållanden och topografin. De mest 

erosionskänsliga jordarterna är fin- till mellansand, medan 

grövre jordarter såsom grus inte är lika känsliga på grund av 

sin tyngd. Vegetation fungerar som erosionsskydd eftersom 

jordpartiklar binds hårdare till marken med hjälp av väx-

ternas rötter. Markens hydrologiska egenskaper påverkas 

dessutom av att växterna tar upp vatten. 

• Pollinering - Många av våra grödor är beroende av polli-

nering, det vill säga att pollen förs från en växtindivid till en 

annan, för att befruktning skall ske. I Sverige är det främst 

insekter som fungerar som pollinerare. Bland insekterna 

är det främst tama och vilda bin och humlor som står för 

pollineringen, men även blomflugor, fjärilar och en rad andra 

insektsgrupper är viktiga pollinatörer

• Reglering av skadedjur -Ekosystemen spelar en viktig 

roll för reglering av skadedjur eftersom de förser oss med 

arter som kan kontrollera antalet skadedjur. En skadereg-

lerare kan vara ett rovdjur, eller en art som konkurrerar om 

samma livsutrymme som skadegöraren, utan att själv göra 

samma skada. Dessa skadereglerare består av en mängd 

olika arter inklusive fåglar, insekter och växter. 

• Rening av luft - Vegetation, särskilt träd med sin stora 

massa av blad eller barr, bidrar till rening av luft. Damm och 

andra partiklar från trafik, uppvärmning, industri och övriga 

källor fastnar på trädens blad, grenar och stammar. Dessa 

partiklar spolas sedan bort av regn. Vegetation har också 

förmågan att absorbera till exempel ozon, koldioxid och 

kväveoxider. 

• Reglering av lokalklimat - Med klimatreglering menas i 

detta fall hur vegetation kan förbättra lokalklimatet. Vegeta-

tion bidrar till att sänka temperaturen i staden. Temperatur-

skillnad mellan stad och landsbygd, särskilt nattetid, skapar 

en parkbris som gör att svalare luft från landsbygd och na-

turområden kommer in i staden under varma perioder. Även 

enskilda träd i staden har lokalt denna effekt genom att ge 

skugga, genom vattenavdunstning som ökar luftfuktighe-

ten och kyler omgivningen, och genom att deras struktur 

skapar luftströmmar. Träd och vegetation ger skugga och 

UV-skydd, särskilt viktigt på skol- och förskolegårdar då 

barn är mer känsliga för solens strålning än vuxna.

• Bullerdämpning - Naturens bullerdämpande förmåga 

beror främst på hur kuperad terrängen är och hur mycket 

”mjuk” mark naturen rymmer, så som poröst jordlager och 

variationsrik markvegetation. Träd och buskar har också 

en viss bullerdämpande effekt genom att ljuden reflekteras 

och sprids, samt även i viss mån absorberas. 

Kulturella tjänster (se mål 1.1-1.4 sidor 18- 20)
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Övergripande planeringsriktlinjer

Planering och kompensation

• Vid förtätning och annan exploatering utreds i ett tidigt 

skede: vilken påverkan den får på grönstrukturen och hur 

negativ påverkan kan undvikas, minimeras eller kompen-

seras. 

• Vid planläggning ska rekreativa- och ekologiska värden 

identifieras.

• Områden som identifierats som särskilt värdefulla med 

höga natur- och rekreationsvärden bör bevaras. 

• Om skador på höga värden inte kan undvikas eller 

minimeras ska dessa kompenseras. Åtgärderna regleras i 

genomförandeavtal, t ex exploateringsavtal och bekostas 

av exploatören. Fastställda kompensationsåtgärder skrivs 

in i planbeskrivningen och i bygglovet hänvisas till exploate-

ringsavtalet. 

• Befintliga tysta gröna miljöer värnas. I samband med ny- 

och ombyggnation av vägar, industrier och andra bulle-

rastrande anläggningar utreds påverkan på Katrineholms 

tysta grön- och naturområden och åtgärder vidtas för att 

bevara tystnaden. I stadsmiljö kan tystare miljöer utformas 

genom t ex gröna vegetationstäckta tak och väggar.  

 

Nya parker och grönområden
• När staden växer och förtätas behöver tillgången på och 

tillgängligheten till parker och grönområden kontinuerligt 

förstärkas och anpassas.  Vid all planläggning och explo-

atering ingår att säkra tillgången på grönområden som 

beskrivs i tabell 1 nedan.

• Nya parker och grönområden utformas för att kom-

plettera behoven enligt de yt- och funktionsriktlinjer som 

presenteras i tabell 1 nedan. Finansiering och skötsel ska 

fastställas tidigt i processen. 

Skötsel, drift och reinvesteringar

• Vid planläggning, utformning och skötsel av park- och 

naturområden är utgångspunkten att utgå ifrån de lokala 

naturgivna förutsättningarna för att stärka natur- och rekre-

ationsvärden inom och i anslutning till projektet. 

• Inför beslut om ombyggnad och nyanläggning av parker, 

kommunala naturreservat och andra gröna miljöer tas 

skötselplan samt skötselkostnader fram. En redovisning 

ska finnas hur den framtida skötseln kan finansieras för att 

bibehålla platsens värden och funktioner.

•  På all kommunägd mark bedrivs ett miljö- och rekrea-

tionsinriktat skogsbruk såsom kontinuitetsskogsbruk och 

övriga skogsägare uppmuntras till det. Stora hyggen und-

viks och biologisk mångfald liksom upplevelsevärden stärks 

genom att äldre skog bevaras. Se faktaruta på sid 23.

Kommentar från Översiktsplanen
Exempel på värdefulla platser att ta hänsyn till är badplat-

ser, picknickplatser, lekytor och skolskogar.

Vision, mål och 

planeringsinriktningar

Grönplanens övergripande vision är att 
grönstrukturen i Katrineholm utvecklas 
kontinuerligt på ett hållbart sätt vilket är i linje 
med Översiktsplanens övergripande mål om 
en hållbar och attraktiv stad. För att uppnå 
detta har två mål formulerats som fokuserar på 
grönstrukturens rekreativa respektive ekologiska 
funktioner. 

Målen är viktiga att arbeta med både vid 
nybyggnation, vid förtätning och vid skötsel och 
utveckling av parker och naturområden. För att 
konkretisera hur målen ska uppnås finns delmål 
med tillhörande planeringsriktlinjer beskrivna 
under respektive mål. 

Kommunen har övergripande 
planeringsriktlinjer som både anknyter till 
rekreativa och ekologiska aspekter av den 
kommunala grönstrukturen. Riktlinjerna ska 
användas i detaljplane- och bygglovsprocessen, 
vid nyinvestringar på allmän platsmark i och 
omkring staden samt i förvaltningsskedet.
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Mål 1: De gröna miljöerna bidrar 
till ett attraktivt Katrineholm 
och ger goda förutsättningar för 
rekreation

Delmål 1.1: Katrineholmare har god tillgång 
till varierade park- och naturmiljöer av hög 
kvalitet. 
Alla som bor, arbetar och går i skolan i 
Katrineholm har god tillgång till park och 
naturmiljöer av god kvalité. I Översiktsplanen 
slås fast att alla  invånare ska ha tillgång till ett 
grönområde inom 300 m från sin bostad eller 
arbetsplats. Det finns små och stora parker i 
stadens centrala delar och naturområden i närhet 
till staden som ger möjligheter till längre vistelser 
och strövtåg. 

I Katrineholm är tillgången till bostadsnära 
natur, parker och rekreationsområden god och 
vid ny exploatering säkerställs tillgång genom att 
kommunens riktlinjer följs, se tabell 1 nedan. 

Planeringsriktlinjer: 

• Alla som bor och arbetar i Katrineholm ska ha tillgång 

till ett grönområde inom 300 meter enligt beslut i Över-

siktsplanen.

• Vid detaljplaneläggning av nya förskolor, skolor och 

boenden för personer med funktionsvariationer samt för 

äldre bör park eller natur med goda vistelsevärden finnas 

inom 100 meter. 

• Vid all planering och exploatering säkerställs att Ka-

trineholms riktvärden för god tillgång på grönområden 

efterlevs, se tabell 1 nedan. Finansiering och skötsel ska 

fastställas tidigt i processen.

• Grönområden som nyttjas av förskolor, skolor och 

äldreboenden bibehålls, tillgängliggörs och stärks. 

Kulturella ekosystemtjänster

Flera rekreationsvärden är direkt kopplade till de kulturella 

ekosystemtjänsterna. Till de kulturella ekosystemtjäns-

terna räknas rekreation och välbefinnande, turism samt 

identitet, platskänsla och sociala relationer. Grönområden 

som är upplevelserika har också ofta höga estetiska vär-

den samt bidrar till god hälsa genom möjlighet till fysisk 

aktivitet och mental återhämtning. 

Tabell 1. Riktlinjer för närhet och funktion av stadens gröna miljöer, 
fungerar som planeringsriktlinje för alla befintliga och planerade 
områden i Katrineholm. 

Typ av område Närhetsmått Beskrivning

Närpark i anslutning till 
förskolor, skolor och boenden 
för personer med funktionsva-
riationer samt för äldre

Inom 100 meter. Barn, äldre och personer med funktionsvariationer har 
extra stort behov av nära och tillgänglig grönstruktur. 
Riktlinjen är särskilt viktig vid planläggning.

Närpark om minst 0,3 ha Inom 300 meter från bostaden utan väsentliga 
barriärer såsom trafikleder eller vatten eller järnväg 
utan passage under eller över.

Närparken är en ofta bostadsnära park och ett grönt 
vardagsrum. Den bör innehålla lekmöjligheter och 
sittmöjligheter, gärna en gräsmatta som inbjuder till 
spring, bollspel och picknick. Plantering behövs inte 
om den är mer naturlik. 

Stadsdelspark Inom 500 meter från bostaden eller arbetsplatsen/
skolan.

Stadsdelsparken ska fungera som en lokal mötesplats 
för de som bor, arbetar eller besöker stadsdelen. 
Förutom lekplats och sittplatser samt gräsmatta och 
planteringar bör den innehålla en stor variation av 
aktivitetsmiljöer för olika grupper, som t ex möjligheter 
till evenemang såsom scen, ytor för spontanidrott och 
gröna rum för avkoppling.

Större rekreationsområde Inom 1000 m från bostaden eller enkelt nåbar med 
kollektivtrafik

Ett större rekreationsområde ger möjlighet till många 
typer av aktiviteter, från promenader till social samvaro. 
Området bör vara stort nog för att kunna uppleva 
rofyllhet, tystnad och skogskänsla.
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Delmål 1.2: Tillgängligheten och tryggheten 
i stadens park- och naturmiljöer är god.

God tillgänglighet till och i stadens park- , 
strand- och naturmiljöer betyder att man kan 
nå gröna miljöer i olika storlekar och med 
olika funktioner till fots och med cykel. Större 
rekreationsområden i närhet av staden ska kunna 
nås med kollektivtrafik samt ha tillgång till 
parkering. För utformningen av gröna miljöer 
ska fokus vara att platserna kan upplevas med 
alla sinnen (syn, hörsel, doft, smak och känsel) 
särskilt med fokus på barn, äldre och personer 
med funktionsvariationer. 

Offentliga parker, stränder och naturområden 
ska upplevas offentliga med tydliga entréer 
och gränser mot privata mark. Tydliga gränser 
påverkar även den upplevda tryggheten genom 
att områdets läsbarhet förbättras. Andra faktorer 
som påverkar den upplevda tryggheten är om 
platsen är välanvänd, välskött och om den är 
lätt att överblicka och orientera sig på. Närhet 
till service kan också påverka den upplevda 
tryggheten. Överblickbarhet under dagen 
påverkas av utformning och skötseln och under 
natten både av skötsel och belysning. 

Planeringsriktlinjer: 

• Stadens gröna stråk stärks i delar som pekats ut i karta 

på sida 31 och gång och cykelnätet inom staden och ut 

mot omgivande natur och landskap kopplas samman 

och stärks.

• Tillgängligheten med kollektivtrafik till stadens naturom-

råden stärks där behov finns. 

• Vid planläggning läggs särskilt fokus på att säkerställa 

tydliga gränser mellan privat mark, gemensam kvarter-

smark och offentlig mark för att ge tydliga uppdelningar 

och stärka den upplevda offentligheten.

• Allmänt tillgängliga strandzoner tillskapas vid detaljpla-

neläggning längs stränder. För att möjliggöra för bryggor 

och andra anläggningar för tillgänglighet kan strandskyd-

det behöva upphävas i detaljplaneskedet.

• I Katrineholm är målsättningen att stadens gröna miljö-

er är tillgänglig för alla. Kanter och höjdskillnader undviks 

på gångstråk för att underlätta för rörelsehindrade och 

barnvagnar och kontrastbeläggningar och taktila material 

underlättar för synskadade. I de fall exempelvis topografi 

gör att tillgängligheten blir bristfällig ska så stor del av 

grönområdet som möjligt vara tillgänglig för alla.

• Stadens gröna miljöer utformas för att underlätta 

läsbarhet och orienterbarhet med tydliga gränser, goda 

möjligheter att överblicka  och riktmärken.Allmänna gång och cykelvägar längs kvarter gör att gränsen mellan 
det privata och offentliga blir tydligt och är positivt för tillgänglighet 
och trygghet. Referens: Zinkens väg, Stockholm

Mötsplatser för social hållbarhet

Mötesplatser ska utformas som attraktiva och inbjudan-

de miljöer och vara tillgängliga, både fysiskt och mentalt. 

Då ökar förutsättningarna för att de ska fungera. Genom 

bra materialval för markbeläggning och bra lösningar för 

att ta upp nivåskillnader kan man ta sig fram både med 

barnvagn och med rullstol på ett enkelt sätt. Med tydliga 

gränser mellan offentliga och privata ytor skapas en tydlig 

mental tillgänglighet där det inte råder några tvivel om var 

man får röra sig. I ett grönområde med sittplatser, både 

planerade och spontana, finns möjlighet att uppehålla sig 

och goda chanser att träffa på någon. Mötesplatserna 

bör vara utformade i mänsklig skala och med hänsyn till 

väder och vind och kunna erbjuda attraktiva mikrokli-

mat. Framför allt bör mötesplatserna erbjuda en positiv 

sinnesupplevelse genom att vara estetiskt utformade 

med exempelvis vegetation, vatten och ibland även med 

vackra utblickar.
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Delmål 1.3: I park- och naturmiljöerna finns 
en variation av attraktiva platser som up-
pmuntrar till möten. 

Katrineholm stads park- och naturmiljöer är 
viktiga mötesplatser. Grönområden är en viktig 
del av stadens icke-kommersiella offentliga 
rum och ofta är det grönområden som binder 
samman olika bostadsområden. Katrineholms  
gröna miljöer bidrar därför till den sociala 
hållbarheten genom att uppmuntra till möten 
mellan människor av olika ålder, bakgrund, 
livssituationer och intressen. Grönområden 
är även viktiga för integrationen genom 
en stor mångfald av platser och aktiviteter 
som tilltalar olika grupper i samhället. De 
olika grönområdena utanför staden kan på 
ett tydligare sätt länkas samman genom att 
parkmiljöer i staden och rekreativa stråk genom 
staden utvecklas. Genom att samla ytor för 
aktivitet och rörelse ökar genomströmningen av 
människor vilket ger goda förutsättningar för 
spontana möten och social samvaro. 

Planeringsriktlinjer: 

• Katrineholms parker och naturområdens funktion som 

mötesplatser värnas och utvecklas genom god utform-

ning samt variation, uttryck och aktiviteter.

• Park- och naturmiljöerna kompletterar varandra. För att 

stärka stråk och kopplingar kan park- och naturmiljöers 

aktiviteter och funktioner samlas i vissa områden medans 

andra gröna miljöer tillåts vara mer rofyllda. 

• Offentlig konst och medveten gestaltning används för 

att i stadens gröna miljöer skapa attraktiva mötesplatser 

med identitet som ger trygghet och lustfylldhet för kom-

munens invånare.

olika grupper har olika behov
Vid utformning av gröna mötesplatser är det viktigt 

att komma ihåg att olika grupper har olika behov och 

preferenser. En studie om spontanidrott kommit fram 

till att ca 80 % av alla utemiljöer för ungdomar används 

av killar och att tjejer främst efterfrågar vindskyddade 

”hängmiljöer” (Blomdahl et al., 2012). Välordnade och 

intensivt skötta parker är viktiga för vissa grupper medan 

andra söker lugn och ro. Då barn kan uppskatta ”vilda” 

miljöer att bygga gångar, gömslen och kojor i behöver 

äldre sittmöjligheter och möjligheter att se och träffa 

andra människor (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Ur ett 

barnperspektiv är det viktigt med en variation av anlagda 

och naturliga platser. Ett barn och ungdomsperspektiv 

bör även fokusera på hälso- och säkerhetsaspekter. Barn 

är mer känsliga för föroreningar, UV strålning och mer 

utsatta i trafiken än vuxna. Därför är det viktigt att barns 

rekreativa miljöer är säkra och erbjuder skugga.

Planeringsriktlinjer: 
• Kommunen arbetar aktivt med att tillgängliggöra och 

målgruppsanpassa information om samtliga grönområ-

den intressanta för när- och upplevelseturism.

• Parkerna och naturområderna namnsätts för att un-

derlätta möjligheten att hitta dit. Kommunen har bra och 

tydlig information på sin hemsida om parker och grönom-

råden och var de finns. Digital information på webb och 

app kan eventuellt kompletteras med broschyrer.

• För parkevenemang och aktiviteter ska program och 

aktiviteter tas fram och informeras om. 

Delmål 1.4: Katrineholms gröna miljöer är 
attraktiva och välkända hos Katrineholmare 
och besökare

Katrineholm rymmer vackra naturmiljöer som 
kan bidra till kommunens attraktivitet och 
identitet. Katrineholm har en historia som 
Lindarnas stad och marknadsförs idag som 
Sveriges Lustgård. Genom marknadsföring, 
skyltning, program och aktiviteter kan allt 
fler Katrineholmare och besökare få njuta 
av de vackra miljöerna. Information och 
marknadsföring är också viktig för att även 

Skyltar och lättillgängligt kartmaterial bidrar till att Katrineholmare och 
besökare lättare kan nyttja stadens parker och naturområden.
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mindre vana ”naturkonsumenter” ska hitta ut i 
naturen.

Mål 2. De gröna miljöerna ger 
goda förutsättningar för ekosys-
temtjänster genom stärkt biolo-
gisk mångfald och goda sprid-
ningssamband för växter och djur

Delmål 2.1: Katrineholm har en god varia-
tion av naturtyper som främjar biologisk 
mångfald och naturpedagogik

Det finns en variation av naturtyper i 
Katrineholms stad som tillsammans skapar 
en biologisk mångfald som är understödjande 
för andra viktiga ekosystemtjänster såsom 
naturpedagogik och pollinering. Skolor och 
förskolor har idag tillgång till miljöer lämpade 
för naturpedagogik som är anpassade till 
respektive ålders behov och kunskapsnivå. 

Genom Katrineholm löper en barrskogsklädd ås, 
det finns flera ädellövsskogspartier, blandskogar, 
ängsmarker, och strand-och vattenmiljöer som 
ger staden en god grund  för biologisk mångfald. 
Inne i de centrala delarna finns parker av 
varierande storlekar och både små och stora 
parker utformas och skötts för att stödja en hög 
biologisk mångfald. Runt Katrineholm finns 
stora skogsmiljöer vilket gör att skogsbruket har 
stor betydelse för den biologiska mångfalden. För 
att stärka den biologiska mångfalden behöver 
både åsen och skogsmiljöerna runt staden hänga 
samman bättre. Åsen är delvis fragmenterad i 
stadens västra delar och öster om staden riskerar 
logistikområden dela upp skogen. 

Åtgärder för att stärka den biologiska 
mångfalden kan många gånger väcka frågor 
och vara i konflikt med det mer ”städade” och 
ordnade natur/parkidealet även om det också 
finns många som uppskattar just variationen. 
Därför är det viktigt att informera om biologisk 
mångfald och hur olika miljöer kan stödja 
den så att nyfikenhet och intresse väcks hos 
allmänheten. 

Planeringsriktlinjer: 

• Höga naturvärden värnas vid planering och skötsel.

• Variationen av naturtyper som uppkommit i stadens 

omväxlande skogs-och öppna kulturlandskap värnas 

och skötts. 

• Markägare och boende i Katrineholm informeras om 

hur de kan bidra till att bevara och stärka den biologiska 

mångfalden.

• Vid bebyggelseutveckling, skötsel av naturmark, 

restaurering och nyanläggande av parkmark tillvaratas 

möjligheten att bidra till kommunens biologiska mång-

fald. Detta kan ske genom exempelvis slåtter och bete, 

varierade planteringar, bärande träd och buskar och 

veddepåer. 

• Vid nyanläggning av parker ska de lokala förutsättning-

arna tas tillvara såsom jordformationer, flora och fauna.

• Små parker som domineras av en klippt gräsyta kan få 

stärkt biologisk mångfald genom att skapa bomiljöer för 

fåglar och insekter i snår och bark, perennplanteringar 

och satsa på växter som blommar under olika delar av 

säsongen. Delar av det klippta gräset kan med fördel 

ersättas av ängsplanteringar.
• Katrineholm ska ha en stor variation av stads- och 

gatuträd. Vid nyplantering väljs trädsort för att säkerställa 

diversiteten,  efter de lokala förutsättningarna för plan-

tering och med rätt tillväxt med hänsyn till trafiksituation 

och trafiksäkerhet.

• När gatumiljöer byggs eller byggs om ska utveckling av 

grönska vara en viktig aspekt för att underlätta orienter-

barhet, dagvattenhantering och estetiska upplevelser. 
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Faunadepå/Död ved
Död ved är en bristvara i dagens brukade skogsland-

skap, och en värdefull ekologisk resurs och livsmiljö för 

många hotade och skyddsvärda arter. Nedtagna större 

trädstammar och grövre grenar placeras i grupper på 

såväl soliga som mer skuggiga platser, för att kunna 

fungera för flera artgrupper med olika krav på livsmiljö.

En biologisk mångfald kan stödjas även på en liten yta genom att aktivt plantera bärande träd och buskar eller anlägga våtmarker. Referensbil-
der från Jordbro och Kyrkparken i Järfälla

Faunadepå, referensbild från Värmdö

Biologisk mångfald på liten yta

I Katrineholm finns många parker som domineras av en 

gräsmatta vars biologiska mångfald behöver stärkas. 

Detta kan göras genom att plantera bärande träd och 

buskar såsom sälg, rönn, nypon, slån mm så gynnas 

en lång rad organismer – främst insekter och fåglar som 

livnär sig på pollen, frön, nektar och bär. Även bomiljöer i 

snår och bark liksom kontinuerliga födokällor lockar till sig 

fåglar och insekter.
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Slåtter och bete
I Katrineholm finns stora ängsytor där 

biologisk mångfald kan stärkas genom 

slåtter och bete. Slåtterängar är en av 

de artrikaste naturtyperna vi har i vårt 

land. På ungefär samma sätt som för 

slåtter innebär bete att vegetationen 

utsätts för en störning som alla arter 

i betesmarken måste anpassa sig till. 

Anpassningen ger en speciell och artrik 

flora där många olika överlevnadsstra-

tegier finns representerade – lågväxta, 

sträva, illasmakande, låg tillväxtzon 

(gräs), mm. Dessa miljöer lämpar sig 

även för naturpedagogik.

Fårbete i Katrineholm

Miljö- och rekreationsanpassat skogsbruk

I Katrineholm finns många tätortsnära skogsmiljöer viktiga 

för rekreation och övriga ekosystemtjänster. För att stärka 

dessa värden bör dagens skogsbruk sträva mot att bli än 

mer miljö och rekreationsanpassat. Där det är lämpligt, nära 

bebyggelse och andra tätortsnära skogsområden tillgängliga 

för friluftslivet, bör skogsbruket bedrivas som kontinuitets-

skogsbruk, något som redan påbörjats på vissa platser i 

kommunen. 

Ett miljö- och rekreationsanpassat skogsbruk innebär 

att skogen brukas utan att slutavverkas genom kalhugg-

ning. Marken är därför kontinuerligt skogbevuxen och ett 

visst minsta virkesförråd ska finnas kvar efter avverkning. 

Miljö- och rekreationsanpassat skogsbruk kan även kallas 

kontinuitetsskogsbruk eller hyggesfritt skogsbruk. Genom 

att avverkning sker inom mindre områden eller av vissa 

utvalda kategorier av träd är skogen  hela tiden flerskiktad 

och består av träd av olika åldrar och storlekar. Detta stödjer 

biologisk mångfald och ekologiska värden då bo- och sprid-

ningsmiljöer inte försvinner. Att skogen i stort sätt behåller 

sitt utseende och karaktär är positivt för rekreationen. 

Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida https://www.skogs-

styrelsen.se/mer-om-skog/hyggesfritt/

Blandskog, referensbild från Majorskogen
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Delmål 2.2: Katrineholm har välfungerande 
ekologiska spridningssamband inom sta-
den och ut mot omgivande landskap. 

Ett ekologiskt spridningssamband beskriver 
djurs, insekters, växters och andra organismers 
spridningsmöjligheter mellan en viss naturtyp. 
Ett spridningssamband bedöms finnas när 
områden av liknande naturtyp ligger inom 
ett möjligt spridningsavstånd, avståndet 
skiljer sig beroende på art men breda och 
sammanhängande grönstrukturer med så kallad 
hög konnektivitet är grundförutsättningen för 
ekologiska spridningssamband. Blir landskapet 
alltför uppbrutet blir avstånden mellan lämpliga 
livsmiljöer så långa, att det påverkar spridningen 
av arter. Gällande ekologiska spridningssamband 
kallas uppbrutna samband för fragmenterade.  

På en övergripande skala sträcker sig 
Katrineholms grönstruktur genom och runt 
staden vilket är positivt för de ekologiska 
spridningssambanden. Genom staden 
går barrskogsåsen som kan verka som 
spridningssamband för fåglar och vissa insekter. 
Olika typer av ekologiska spridningsamband 
finns beskrivna i tabell 2 nedan. 

Ekologiska samband - för vilken art?

Det är svårt att tala om spridningssamband som fungerar 

för alla arter då varje enskild art har sina egna krav på 

spridningsförhållanden. Olika arter reagerar också olika 

på olika typer av barriärer såsom vägar, tät bebyggelse 

avsaknad av rätt naturtyp eller tillräckligt hög kvalitet på 

naturtypen. Läs mer om ekologiska samband och barri-

ärer för olika arter, sid. 41-46 i När, vad och hur ? Svaga 

samband i Stockholms gröna kilar (SLL, 2012). 

Planeringsriktlinjer: 

• Ekologiska spridningssamband (gröna samband) vär-

nas och stärks enligt karta på sida 31.

• Vid exploatering och detaljplaneläggning utreds påver-

kan på ekologiska spridningssamband. Detta säkerställs 

bl a genom att påverkan på ekologiska spridningssam-

band läggs in som punkt i mallen för behovsbedömning-

ar med hänvisning till grönkartan.

• Där viktiga spridningselement finns på privat mark 

ska markägaren och boende i området informeras för 

att de ska få möjlighet att bidra till att bevara och stärka 

sambandet. Privata trädgårdar kan vara värdefulla polli-

neringsmiljöer. 

Typ av område Fysisk struktur Beskrivning

Biologiskt 
värdefulla träd och 
platser

Till ytan små 
platser och/eller 
enskilda träd

Även till ytan små element kan ha ett högt värde för den biologiska mångfalden och fungera 
sammanlänkande i spridningssamband. Det kan t.ex. vara äldre träd, små fragment av naturlig 
gräsmark, dammar och trädgårdsodlingar av lång kontinuitet. Vid detaljplanelägning bör dessa 
skyddas, exempelvis genom krav på marklov. Skydd av specifikt värdefull vegetation bör även 
preciseras i planens syfte. I Katrineholm är äldre gatuträd och små parker och grönytor inne i 
stadskärnan exempel på till ytan små platser som kan vara viktiga länkar i spridningssamband. 

Fragmenterade 
spridningssamband 

Smala och 
fragmenterade 
gröna samband

Spridningssamband för arter som har lätt att förflytta sig såsom fåglar, rådjur och vissa insekter har 
ofta i tätbebyggda områden vissa luckor eller svagare passager. Dock är detta en mycket 
heterogen grupp, vissa skalbaggar kan förflytta sig ca 200 meter för att finna föda, humlor ca 2 km 
och vissa fågelarter kan till och med ha större revir. 
Skogsåsen och produktionsskogarna norr om stadskärnan är exempel på gröna stråk med luckor 
och delvis låga naturvärden som ändå kan fungera som spridningssamband för dessa arter. 
Vid planering är det viktigt att undvika att fragmentera gröna stråk utan istället stödja dessa. I 
detaljplaneläggning kan detta göras genom att skydda naturmark genom strategisk placering av 
byggnader och införa krav på marklov för trädfällning.

Spridningssam-
band med hög 
konnektivitet

Stora och 
sammanhängande 
gröna samband

För att ett grönt samband ska fungera som ett ekologiskt spridningssamband med hög konnektivi-
tet behöver stråket bestå av sammanhängande biotoper (naturtyper) med värdekärnor. En 
värdkärna är ett naturområde som är särskilt rik på arter och är platser som får de högsta värdena i 
en naturvärdesinventering. Värdekärnan kan känna som spridningscentrum för många arter. 
Då olika arters trivs i olika typer av biotoper är det viktigt att det finns sammanhängande stråk inte 
bara av en typ. I Katrineholm är barrskog och lövskog två av de dominerande biotoperna.   
I planering bör områden med högt eller högsta naturvärde bevaras och vegetation skyddas för att 
bevara sammanhängande stråk av olika typer av biotoper. Längs Djulösjön och Duveholmsjöns 
stränder betyder detta t.ex. att det både behöver finnas sammanhängande barrskogsmiljöer och 
lövskogsmiljöer.

Tabell 2. Typer av ekologiska spridningssamnband i Katrineholm
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Planeringsriktlinjer: 

• I detaljplaner bör befintliga ekosystemtjänster identifie-

ras och kartläggas. Där ekosystemtjänster saknas bör på 

platsen lämpliga och möjliga ekosystemtjänster tillskapas.

• Vid bebyggelseutveckling avsätts grönytor som behövs 

för reglerande funktioner, t ex för lokal rening av vatten 

och vattenreglering, och andelen hårdgjord yta begrän-

sas. 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) stödjer 

rening av vatten, flödesreglering och erosionsskydd och 

bör ske ytligt för att stödja den biologiska mångfalden.

• I utbyggnadsområden med flerfamiljshus kan mark 

avsättas för odling i olika form. 

• Koloni- och odlingslottsområden och gemensamhets-

odlingar utformas så att de är tillgängliga för allmänheten 

och så att de positivt bidrar till omgivningen..

Delmål 2.3: Katrineholm tar väl tillvara 
tätortens förutsättningar för att leverera 
övriga ekosystemtjänster

Kommunens planering och skötsel av 
natur- och parkmark bidrar till att befintliga 
ekosystemtjänster bevaras och stärks och att 
potentialen att utveckla nya ekosystemtjänster 
tillvaratas. Ett sätt att arbeta med 
ekosystemtjänster är att ta fram prognoser 
för vilka ytor som behövs om behövs för att 
fortsatt leverera ekosystemtjänster i ett område. 
Prognoserna kan användas som underlag vid 
bebyggelseutveckling för att säkerställa att 
produktionen av ekosystemtjänster inte minskar.  
Ytor ska exempelvis avsättas för lokal rening 
av vatten och reglering vid höga vattenflöden, 
för att ge plats för gatuträd längs vältrafikerade 
gator och tillse att det finns tillräckligt med 
vegetation för att undvika värmeöeffekter. 
Hårdgjorda ytor skapar motsatt effekt, som t ex 
att höga vattenflöden inte tas upp eller fördröjs 
lokalt och bidrar till värmeöeffekter, och bör 
begränsas. 

Kulturella ekosystemtjänster liksom biologisk 
mångfald har diskuterats inom mål 1 och 
2.1. Övriga ekosystemtjänster som bedöms 
relevanta att diskutera inom Katrineholm 
stad är matproduktion, rening av vatten och 
flödesreglering, pollinering, rening av luft, 
temperaturreglering inklusive UV skydd, 
bullerdämpning och koldioxidbindning. För 
vidare information om ekosystemtjänster i 
Katrineholm, se sidorna 14-15. 
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Nuläge - Katrineholms 

gröna strukturer

Grönstrukturen i Katrineholms stad bygger på 
den ås som rör sig genom staden från öst till väst, 
de gröna områden som finns längs stränderna 
söder om staden och vid Näsnarens strand samt 
större sammanhängande skogsområden i stadens 
norra och östra del. 

Under 2015 och 2016 gjordes en 
naturvärdesinventering och en 
sociotopinventering och resultat och analys 
av inventeringarna presenteras i Underlag för 
Katrineholm stads grönplan (Ekologigruppen, 
2016b). Rapporten presenterade de ekologiska 
och rekreativa strukturerna i Katrineholm och 
ligger till grund för nedanstående analys. 

I Katrineholm finns grönområden fördelande 
över hela tätorten och har olika karaktär, både 
gällande rekreation och naturtyp. De högsta 
naturvärdena är knutna till ett stråk från Djulö 
mot Duvestrand och Backasjöns strand, i kartan 
nedan kallat för Duveholmsstråket.  I stråket 
finns områden med blandskog, rena granskogar 
och ädellövskog. Längs åsen finns både en del 
naturvärden och stora värden för rekreation. 
I stadens ytterkanter finns grönområden som 
rymmer många rekreationsvärden, särskilt söder 
om orten vid Djulö samt vid stadsdel norr men 
också i centrum. Det finns stora möjligheter att 
möta andra människor i områden där många rör 
sig.

SKOGÅSEN

TÄT STAD

SKOGS-STRÅKET

NÄSNAREN-STRÅKET

DUVEHOLMS-STRÅKET

Bristområden /
svaga kopplingar

Stråk med höga värden
(blandskog / barrskog)

Stråk med vissa värden
(barrskog)

Analys av de övergripande ekologiska strukturerna i Katrineholm. 
Källa: Ekologigruppen (2016b)
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Ekologiska strukturer

De naturtyper som finns i Katrineholm kan 
delas in i tre kategorier: blandskogar längs med 
stränderna, barrskogar med höga naturvärden på 
åsen och produktionsbarrskogar norr om staden, 
alla med olika förutsättningar.

Duveholmsstråket löper längs med 
sjöstränderna i söder och består huvudsakligen 
av blandskogsområden, med delvis höga 
naturvärden, men även påtagliga och vissa 
naturvärden (fördjupning finns i karta med 
naturvärdesklasser i Underlag för Katrineholm 
stads grönplan, Ekologigruppen, 2016b). Dessa 
är relativt sammanhängande vilket ger goda 
möjligheter för ekologiska spridningssamband. 
Här finns också flera hävdade äldre kulturmarker 
med höga naturvärden.

Sjön Näsnaren norr om Katrineholm är 
Natura 2000-område enligt fågeldirektivet och 
habitatdirektivet. Sjön är omgiven av naturtyper 
som löv- och sumpskog samt blandskog och 
strandängar. Ytterligare ett område i anslutning 
till Näsnaren, Tornskogen, med äldre blandskog 
är Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. 
Här finns höga naturvärden och ett mycket rikt 
fågelliv.

Skogsstråket på åsen som går igenom 
Katrineholm utgörs av barrskogar med i stora 
delar höga värden som också kopplar vidare till 
kringliggande större skogsområden. Åsen bryts 
dock av i stadens centrala delar på grund av 
tidigare exploateringar.

Norr och öster om Katrineholm stad utgörs 
skogarna huvudsakligen av produktionsskog 
med relativt låga naturvärden.

Rekreativa strukturer 

Katrineholms främsta rekreativa värden finns i 
grönområdena söder om staden, längs vattnen, 
i stadsparken och utemiljöerna kring de stora 
idrottsanläggningarna. De platser som används 
mest frekvent är området kring Djulö gärde, 
skogsåsen genom staden, Backa hage och 
Näsnarens strand vid Catrineholms gård. Djulö 
tillhör Katrineholmarnas favoritområden och har 
stora rekreativa kvaliteter nära vatten och det 
kulturhistoriska landskapet. 

Den sociotopkartering som gjorts 
(Ekologigruppen, 2016a) visar att Katrineholms 
rekreativa värden har en tydlig koncentration 
till de södra delarna och till Stadsparken i 
centrum. I dessa områden finns anläggningar 
och målpunkter som lockar många, vilket ger 
potential för möten mellan olika människor 
och grupper. Det är positivt att staden har dessa 
kvaliteter – mycket tack vare vackra landskap 
och aktivitetsmöjligheter som promenadstråk, 
naturmiljöer och bad. 

Samtidigt finns det en obalans mellan olika 
områden när det gäller tillgång till rekreation. I 
norr finns värdefulla landskapskvaliteter men de 
är inte lika utvecklade och omhändertagna.

Natura 2000-område

Ett Natura 2000-område är ett område som beslutats av 

regeringen utgör skydd enligt EU:s fågel- och habitatdi-

rektiv (79/409/EEG bevarande av vilda fåglar och 92/43/

EEG bevarande av livsmiljöer). Dessa områden behandlas 

som särskilda bevarandeområden enligt 7 kap. 27-29 §§ 

miljöbalken. Alla av regeringen beslutade Natura 2000 

områden har från och med 1 juli 2001 status av riksin-

tresse.

Resultat av sociotopkartering, ju mörkare färg ju högre koncentration 
av karterade sociotoper.  Källa: Ekologigruppen, 2016a. 
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Angränsande skogar i öster har också kvaliteter 
för friluftsliv men används inte i lika stor 
utsträckning. 

Skogarna i öst och landskapet norr om staden 
skulle kunna nyttjas av fler om tillgänglighet 
och befintliga rekreationsvärden förstärks. En 
sådan utveckling ökar möjligheterna för att 

alla Katrineholmsbor ska ha nära till natur och 
grönska. Särskilt viktigt är detta i stadens västra 
och nordöstra delar som ligger längst bort från 
de mest uppskattade grönområdena.

Vid nya bebyggelseplaner är det viktigt att 
beakta människors behov av gröna miljöer och 
tidigt planera för god tillgång till natur och 
grönska för både befintliga och tillkommande 
bostäder.

Katrineholms många idrottsplatser erbjuder 
möjlighet till bollspel i organiserad form, medan 
mer informell bollek är möjlig i flera av de 
mindre parkerna och på öppna naturmarker. 
Det finns även fem utegym, i Stadsparken, 
Furulidens aktivitetspark (Eriksbergsvägen 36A), 
Strandgården (Halvergatan 3), Nyhemsskolan 

Sociotopkartering Katrineholms stad

• En sociotop är ett av människor upplevt värde och 

beskriver vilka aktiviteter som en plats kan bidra med.

• En kartering av hur grönområden inom Katrineholms 

stad används har tagits fram under våren 2016. 

• Här har frågeställningar som aktivitet, upplevelsevär-

den, karaktär och parktyper identifierats.

• Karteringen har gjorts genom rekreationsinventering i 

fält, enkät och intervjuer av Ekologigruppen.

DJULÖ

NÄSNAREN

RAMSJÖ->
STALLS BACKE

STADSDEL
NORR

CATRINEHOLMS

GÅRD

SKOGÅSEN

KATRINEHOLM
NORDOST

KATRINEHOLM
VÄSTER

CENTRUM-
STRÅKET

DUVEHOLMS-STRÅKET

Områden / stråk
med vissa värden

Områden med höga 
rekreationsvärden

Bristområden

BACKA HAGE

STADSPARKEN

Övergripande rekreativa samband i katrineholm. Källa: Ekologigrup-
pen, 2016
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(Bokvägen 3) och på Djulö. Backavallen 
och Värmbol idrottsplats är de två större 
idrottsanläggningarna

Dagens grönstruktur

I grönplanekartan har Katrineholms 
grönområden delas in i ett antal kategorier: 
skog, naturpark, gröna stråk, park, 
kulturmiljöområden, gröna samband samt 
stränder och vattenområden. Kategorierna ger en 
bild av områdens fysiska innehåll och karaktär, 
upplevelsevärden, användningsmöjlighet och 
skötselnivåer. Ofta kan rekreativa och ekologiska 
värden stärka varandra – en blomstrande dunge 
med hög biologisk mångfald kan också vara 
ett populärt utflyktsmål och en gräsplan för 
lek och idrott kan efter ett skyfall fungera som 
en dagvattendamm. I vissa fall kan dock olika 
värden vara motstridiga, exempelvis i vassdungar 
längs stränder där fågellivet kan störas av alltför 
närgångna flanörer.

Kategorierna är oberoende av grönområdenas  
avstånd till bostäder, arbetsplatser och skolor. 
Under mål 1.1. var fokus istället just närheten 
och funktionen av ett grönområde. En 
bostadsnära park eller natur, en stadsdelspark 
och ett större rekreationsområde kan innehålla 
en eller flera av de olika karaktärerna. 

Skog

Katrineholms stad är omgiven av flera 
tätortsnära skogsområden som till stora 
delar har ett produktionssyfte. Det finns dock 
områden med höga natur- och upplevelsevärden, 
exempelvis blockstensskogar, kulturbete och 
småbrutna skogslandskap. Om skogarna brukas 
på ett än mer rekreationsanpassat sätt än 
idag kan de rekreativa värden öka med tiden. 
Skogsområden med rekreationsvärden ligger 
främst vid Djulö, Genne, Stohagen och kring sjön 
Näsnaren, men även i mer bostadsnära lägen 
som vid Lasstorp och Gersnäs. De tätortsnära 
skogområdena är viktiga för vardagsmotion och 
används främst för promenader och vandring, 
som t ex Hälsans stig. Skogsområdena i staden 
ger även människor möjlighet att leta sig ut till 

större naturområden utanför staden.

Naturpark

Naturparker är grönområden i staden som 
sköts med låg skötselintensitet men som har 
potentiellt hög användning på grund av sitt läge 
nära bebyggelse. Områdena kan ha stigar eller 
gångvägar men är i övrigt relativt obearbetade. 
Många av dessa grönområden kan upplevas 
som identitetslösa – de saknar ibland namn eller 
särskild karaktär. De används dock flitigt av 
närboende och har betydelse som skolnära miljö. 
Naturparker kan vara både trädbevuxna, bestå 
av gräsmarker eller andra extensivt skötta öppna 
ytor. Naturparker finns exempelvis kring åsen, 
i Gersnäs, Lasstorp, i Strandvägsområdet och i 
Djulö, alla i närheten av bostadsområden. 

Gröna stråk

Katrineholm har flera värdefulla gröna stråk 
som på en övergripande nivå kan fungera 
sammanbindande såväl för ekologiska och 
rekreativa funktioner. Gröna stråk går ofta 
längs gång- och cykelvägar, trädkantade gator 
och mellan parker och andra grönområden. 
Gatuträd och -planteringar är viktiga för att 
binda samman grönområden och för upplevelsen 
av gatumiljön. Även enskilda stadsträd har en 
klimatreglerande och luftrenande effekt lokalt 
genom att ge skugga, öka luftfuktigheten och 
bidra till luftströmmar. Särskilt värdefulla gröna 
stråk har identifierats, se karta på sida 31. Svaga 
gröna stråk bör förstärkas.

Park

I staden finns flera parker som sköts mer 
intensivt. Parkerna har ofta anlagda element, 
exempelvis lekredskap, sittplatser, utegym 
och konstnärlig utsmyckning. Huvuddelen av 
parkerna ligger centralt och är generellt sett mer 
etablerade mötesplatser och mer använda än 
naturparkerna. Parkerna som ligger i de centrala 
delarna har en relativt god och jämn geografisk 
spridning. 

Kulturmiljöområden
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Kulturmiljöområden är områden med tydlig 
koppling till historisk markanvändning, 
exempelvis jordbruksmark i stadsnära lägen 
och områden med kulturhistoriskt intressanta 
byggnader och anläggningar. Hit räknas även 
kyrkogårdar och koloniträdgårdar. De två 
större sammanhängande kulturmiljöområderna 
är Djulö Gärde och Catrineholms gård. Båda 
dessa områden har stor andel jordbruksmark 
vilket uppskattas av många Katrineholmare då 
jordbruksmarken skapar stora landskapsrum. 
Både på Djulö och vid Catrineholms gård 
finns byggnader och anläggningar med 
kulturhistoriska värden såsom äldre byggnader 
och alléer. 

Stränder och vattenområden

Katrineholm är omgivet av sjöar med stränder 
och våtmarker. Sjön Näsnaren är ett Natura 
2000 område och söder om staden ligger 
Duveholmssjön och Djulösjön. Till väster om 
staden ligger Luvsjön. 

Exploateringsområden

I analysen av Katrineholms grönstruktur 
har även de exploateringsområden som är 
identifierade i Översiktsplanen tagits med. 
Detta har gjorts för att visa var framtida 
förändringar i markanvändande kan bidra till 
utvecklingsmöjligheter och utmaningar för 
befintlig och framtida grönstruktur. 

Gröna samband

I kartan nedan har särskilt värdefulla gröna 
stråk och gröna samband identifierats. De är 
värdefulla både ekologiskt och rekreativt sett, 
en sammantagen och vidareutvecklad analys 
av kartorna på sida 27 och 29. I kartan pekas 
ut var de är svaga och bör förstärkas, t ex 
genom ökad vegetation och bättre möjligheter 
för människor att röra sig genom och längs 
dem. Att gröna stråk och samband hänger ihop 
är viktigt för deras funktion som ekologiska 
spridningssamband, se mål 2.2. och tabell 2. 

Analys av starka och svaga samband och stråk i Katrineholms grönst-
ruktur. 

Catrineholms Gård

Djulö

Krämbol

Ramsjöhult

Skirstorp
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Förslag till utveckling av 

befintliga grönområden

Katrineholm har många värdefulla grönområden 
som är viktiga att bevara för att skapa en hållbar 
grönstruktur genom staden men också många 
områden som kan behöva förstärkning. Som 
nulägesanalyskartorna på sidorna 27 och 29 
visar behöver de ekologiska värdena stärkas inne 
i stadskärnan, särskilt med hänsyn till biologisk 
mångfald. I nuläget är rekreationsvärdena främst 
knutna till vissa platser och områden. Genom att 
stödja fler typer av aktiviteter på fler platser kan 
de rekreativa värdena få en större spridning. 

Baserat på grönplanens mål och 
planeringsriktlinjer har förslag till 
utvecklingsåtgärder tagits fram för respektive 
del av staden. Förslagen är exempel på hur mål 

och planeringsriktlinjer kan implementeras 
för att visa framtida inriktningar på skötsel 
och utformning. Utifrån de föreslagna 
utvecklingsåtgärderna har prioriterade åtgärder 
lyfts fram och markerats med en siffra i 
kartan. Denna prioritering ska endast ses som 
vägledande. Vid planläggning och exploatering 
behöver ekologiska och sociala värden samt 
ekosystemtjänster kartläggas för att säkerställa 
att värden bevaras och kompenseras om negativ 
påverkan inte kan undvikas.  

Inom exploateringsområderna kan det finnas 
höga värden som kan behöva utredas vidare och 
tas hänsyn till. 

Grönplanens karta med de olika delarna av staden markerade. 
Siffrorna hänvisar till prioriterade åtgärder för respektive område och 
beskrivs nedan. 
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Prioriterade åtgärder i stadskärnan:

1. Stärk det gröna stråket längs Vasavägen för att skapa 

en tydligare koppling mellan stadens södra och norra 

delar. Förstärkning av ekologiska funktioner med träd och 

planeringar och rekreativt genom gång- och cykelvägar

2. Stärk den biologiska mångfalden även i de små 

parkerna som idag domineras av en gräsmatta med 

exempelvis bärande buskar och träd och fler bomiljöer 

för fåglar och insekter. Se mål 2.1.

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• Fler och väderskyddade sittmöjligheter såsom nya 

parkbänkar behövs samt en ökad skötselnivå behövs för 

att parkerna ska bli mer attraktiva mötesplatser. Se mål 

1.3.

• För att skapa mer attraktiva mötesplatser i stadskärnan 

behöver parkerna kompletteras med fler aktivitetsmöj-

ligheter såsom skate för ungdomar, skridsko på vintern, 

fler mindre bollplaner. Även mer service efterfrågades i 

intervjuerna under sociotopkaterneringen. Se mål 1.3.

• Genom att utveckla möjligheter till stadsodling stöds 

dels ekosystemtjänsten matproduktion, mål 2.3, den 

biologiska mångfalden och välfungerande spridnings-

samband mål 2.2.

• Genom att utveckla parkerna i stadskärnan med mer 

variation i utformning och skötsel kan möjligheter för 

naturpedagogik stärkas. Se mål 2.1. 

• För att ge parkerna i stadskärnan tydligare identitet 

bör alla befintliga och framtida parker och grönrum vara 

namngivna. Informations- och kartmaterial om dem ska 

finnas tillgängligt, exempelvis på kommunens hemsida. 

Se mål 1.4.

• För Sveaparken finns budget och förprojektering för en 

större förnyelse av parken. Utformningen ska förbättras 

och lekplatsen som slits hårt av den intensiva använd-

ningen bör delvis bytas ut. 

Gröna karaktärer: Park

Stadskärnan - Centrum, Norr och de täta 
delarna av Öster

I Katrineholms centrala delar finns flera mindre 
parker. Parkerna är stadsmiljöns lunga – ett 
vardagsrum för social samvaro, rekreation och 
lek. Katrineholm är känt som ”Trädgårdsstaden” 
och en mångfalden av blommor, buskar och 
träd ingår i en medveten strävan att skapa en 
god livsmiljö. De centrala parkerna bör rustas 
upp och förstärkas gällande deras innehåll och 
attraktivitet för att kunna uppfylla invånarnas 
behov av mångfunktionella andningshål i staden.

Stadsparken är Katrineholms mest intensivt 
skötta park. Där finns det exempelvis utegym, 
konstnärlig utsmyckning, vattenanläggning, 
perennplanteringar och blomprakt. Intervjuer 
i samband med sociotopkarteringen visade att 
Stadsparken är den i särklass viktigaste gröna 
mötesplatsen i staden. Den uppskattas mycket 
tack vare att den är välvårdad och ger många 
möjligheter till aktivitet.

De mindre kvartersparkerna, som exempelvis 
Götaparken och Kullbergsparken, har ett socialt 
och kulturhistoriskt värde. Dock består flera 
parker huvudsakligen av gräsytor som inte alltid 
lockar till vistelse och bör därför kompletteras 
med funktioner och utrustning för bättre sitt- och 

aktivitetsmöjligheter. Deras biologiska mångfald 
behöver också stärkas genom planteringar 
och skötselåtgärder då inga naturvärden har 
karterats i parkerna i dagsläget (se Underlag för 
Katrineholm stads grönplan, Ekologigruppen 
2016b). Stora delar av stadens centrala delar är 
identifierat som bristområde i nulägesanalysen 
vilket gör det extra viktigt att de befintliga 
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Parker i stadskärnan
• Stadsparken - stadens mest intensiva skötta park som 

pekas ut som den viktigaste gröna mötesplatsen. 

• Kyrkparken - Runt Katrineholms kyrka ligger Kyrkpar-

ken med klippta gräsmattor och uppvuxna träd

• Järnvägsparken - Parken ligger i anslutning till järnvägs-

stationen och anlades 1888. Under pilträden finns det 

parkbänkar, det finns planteringar och en fontän.

• Sibeliusparken - Ligger vid Sibeliusgatan och består 

av en gräsmatta, uppvuxna träd och ett mindre buskage 

med en sittbänk. 

• Nolnäsparken - Nolnäsparken ligger i direkt anslutning 

till kyrkogården och består av en gräsmatta och uppvux-

na träd. 

• Sveaparken - I Sveaparken, intill Kullbergska sjukhuset 

finns Katrineholms största lekpark. 

• Springkällan - Ligger i korsningen Fredsgatan/Drott-

ninggatan invigdes 2000 och är en blommande oas och 

mötesplats i centrum av staden med perenner, häckar av 

liguster och idegran samt träd som gullregn och kärrek.

• Fjärilsparken - Fjärilsparken vid Hantverkaregatans är 

planterad med växter som lockar till sig fjärilar, t.ex. fjärils-

buske, kärleksört, lavendel och hassel.

igenom Katrineholms stad och till stora delar 
är intakt är mycket viktig för staden. Åsen har 
en viktig roll som landmärke och är populär 
för promenader och motion, den har också 
värde som jordformation och har tidigare 
delvis använts som vattentäckt. Den har höga 
naturvärden kopplat till barrskogen och är viktig 
som det enda större spridningssambandet som 
går igenom stadskärnan. Enligt översiktsplanen 
är åsen viktig för stadens identitet och bör 
stärkas och tillgängliggöras. I och med 
omlokaliseringen av kommunens vattentäkt 
öppnas det upp möjlighet att tillgängliggöra 
ytterligare en del av åsen för allmänheten. I 
dagsläget behöver särskilt åsens västra delar 
längs Vingåkersvägen stärkas.

Gröna karaktärer: Skog, naturpark 
och kulturmiljöområden

Katrineholm stadspark anlades på 1940-talet på ett område som 
tidigare använts vid kreatursaktioner. Parken har med stora rhodo-
dendronbuskar och azaleagrupper är en omtyckt mötesplats med en 
friluftscen, uteservering, lekpark en aktivitetspark (utegym) och en 
beachvolleyplan. 

parkerna stärks, både när det gäller rekreation, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Då 
förtätning planeras i de centrala delarna bör de 
befintliga parkerna bevaras och stärkas. 

Skogsåsen

Den skogbeklädda ås som sträcker sig rakt 
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Öster - Sandbäcken, Laggarhult, 
Stohagen och Katrineholms 
logistikcenter

I stadens östra delar ligger Sandbäcken med 
flerbostads- och villaområden, småhusområderna 
Laggarhult och Stohagen samt Katrineholms 
logistikcenter. Parkerna i området har generellt 
låg biologisk mångfald då de domineras av stora 
gräsytor. Naturparken Sandbäcksparken har med 
sin rika buskvegetation begränsade möjligheter 
till rekreation.

Laggarhult och Stohagen är småhusområden med 
god tillgång till naturpark och skog mot Stalls 
backe och Ramsjöskogen och promenadslingorna 
mot Ramsjöhult och Sörmlandsleden. Vid 
Katrineholm logistikcenter planeras en utökning 
av logistikområdet med verksamheter och ny 
bebyggelse. Här finns produktionsskogsområden 
med låga rekreationsvärden på grund av 
buller, barriärer och långa avstånd till 
bostadsbebyggelse. I nulägesanalysen är området 
kring logistikområdet utpekat som bristområde 
både för ekologiska och rekreationsmässiga 
värden. 

Gröna karaktärer: Park, naturpark och 
skog

Prioriterat åtgärder Skogsåsen:

3. Skogsåsen är det starkaste spridningssambandet 

genom stadskärnan men för att kunna fungera bättre 

som spridningssamband bör åsen stärkas med mer och 

sammanhållen barrskogsvegetation även i stadens västra 

delar. Se mål 2.1, 2.2 och tabell 2. 

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• Genom att öka tillgängligheten, tillskapa aktivitetsmöj-

ligheter och förbättra belysningen kan tillgängligheten och 

tryggheten på skogsåsen stärkas. Se mål 1.2.

• För att stödja skogsåsen som mötesplats, kopplat till 

mål 1.3 bör naturlek och picknickplatser skapas.

Parker i öster

• Arboretum - ligger vid Sveavägen. I parken finns ett 

100-tal träd och buskträd, bland annat tulpanträd, rosen-

gren, trumpetträd, snödroppsträd, äkta kastanj, magnolia 

samt ett 15-tal olika arter av björk.

• Floraparken - ligger mellan Floragatan och Pilgatan. 

Parken består av en gräsmatta, blandade träd och bus-

kar samt en lekplats med slänggunga, sandlåda och ett 

lekhus med rutschkana. 

• Kullbergsparken - Ligger vid Kullbergsgatan och  täcks 

av en gräsmatta och har flera storvuxna träd, t ex två 

större granar, men få sociala funktioner (inga sittmöjlighe-

ter och få lekmöjligheter).

• Sandbäcksparken - Ligger vid lokstallarna och är av 

karaktären naturpark. Består av buskage och uppvuxna 

löv och barrträd. De många stigarna genom området 

tyder på att många nyttjar området för promenader.

• Vattentornets naturpark - Består av uppvuxen bland-

skog med många stigar och promenad-och cykelstråk.

Floraparken 
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Söder - Skogsborg och Backa

Söder om centrum ligger fler- och 
småbostadsområderna Skogsborg och Backa. 
Här finns grönområderna Götaparken, runt 
Skogsbogsskolan och grönområden kring 
Backavallen och Backa hage med motionsslinga 
och Backabadet. Skogsborg är ett småhusområde 
och centralt i området ligger Skogsborgskolan. 
Strax söderut ligger Backavallen som är ett 
idrottsområde med bandybana och fotbolls- och 
friidrottsarena. Enligt sociotopkarteringen är 
Backavallen en viktig målpunkt men den används 
främst för inomhusaktiviteter. 

Prioriterade åtgärder öster:

4. Då Katrineholms logistikcenter utökas bör möjligheter 

ses över att skapa gröna gator och parker även inom 

området för att stärka tillgången av grönomården till 

arbetsplatserna. Se mål 1.1. Möjligheterna bör även ses 

över för lokalt omhändertagande av dagvatten och gröna 

tak, se mål 2.1 och 2.3

5.  Vid exploatering kring vattentornet i Laggarhult bör 

tillgången till stadens gröna miljöer enligt tabell 1, mål 1.1. 

säkerställas. 

6. Stärk den biologiska mångfalden i parkerna genom 

mer och varierad vegetation som även kan lämpa sig 

som bomiljöer för fåglar och insekter. Se mål 2.1. 

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• För att stärka parkernas funktion som attraktiva mötes-

platser bör möjligheter till fler aktiviteter utvecklas samt 

bättre service och tillgänglighet. Vid exploatering bör 

ekologiska och rekreativa värden identifieras och stärkas. 

Se mål 1.1, 1.2 & 1.3

• För att stärka tillgänglighet, trygghet och attraktiva mö-

tesplatser bör skötsel och utrustning ses över, exempelvis 

skick på bänkar och papperskorgar. Se mål 1.2 och 1.3

• För att motverka igenväxning av naturparker bör möjlig-

heter till bete och slåtter ses över och uppmuntras, detta 

stödjer även den biologiska mångfalden. Se mål 2.1.

• Naturparker såsom Sandviksparken kan få fler rekre-

ativa värden genom mer utrustning såsom bänkar och 

lekplatser, gärna med inriktning mot naturlek, kopplar till 

mål 1.2 och vidare 2.1 för naturpedagogik.

• Motionsspår och stigar bör ses över och stärkas för att 

öka tillgänglighet och trygghet. Se mål 1.2.

• Skogsbruket i Stalls backe och Ramsjöskogen bör ske 

än mer på ett miljö- och rekreations inriktat sätt, såsom 

kontinutetsskogsbruk. Se mål 2.1.

• I skogen bör motionsspår och stigar bör ses över och 

stärkas för att öka tillgänglighet och trygghet.  Fler sitt-

platser bör placeras längs stråk och stigar. Se mål 1.2.

• Skogen kan få högre rekreativt värde med fler aktivi-

tetsmöjligheter, exempelvis utegym. Se mål 1.3.

Gröna karaktärer: Parker, naturpark, 
skog och stränder

Parker i Söder

• Götaparken - Parken har gräsytor, lekplats, bollplan 

samt flera uppvuxna träd och några busksnår.

• Skogsborgsskolan - Kring skolan finns naturpark med 

uppvuxna löv- och barrträd.

• Backavallen - Backavallen är ett större idrottsområde 

med fotbollsplan, idrottshallar och tennisbanor.
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Nere vid Duveholmssjön ligger Backa hage 
med park- och naturområde längs med vattnet 
. Här finns badbrygga och en igenvuxen 
bollplan. Hälsans stig går genom området. 
Detta är enligt sociotopkarteringen ett mycket 
uppskattat område och de satsningar som gjorts 
med ny promenadväg och bro har gjort att 
det blivit mer använt. Det är välskött med fina 
bryggor och utsiktsplats vid vattnet. Mellan 
vattnet och villabebyggelsen finns flera mindre 
grönområden med bland annat bollplan och 
ett skogsområde med kulturbete och blockig 
morän. Vid vattnet finns en fin bruksmiljö som 
knyter an till kulturhistorien och en våtmark. 
Sociotopkarteringen visar att det uppskattas att 
området är belyst på kvällen och att det finns 
möjlighet till spontanfotboll.

Prioriterat åtgärder Söder:

7. Kring Backavallen och Skogborgsskolan finns na-

turpark och skog med högt användningstryck. För att 

stärka tillgänglighet och trygghet och utveckla dessa 

grönområden till mer attraktiva mötesplatser bör fler 

aktivitetesmöjligheter skapas och utrustning ses över, se 

mål 1.2 och 1.3

8. Våtmarken vid vattnet har rekreationspotential och kan 

röjas och utvecklas med spänger för att öka tillgänglighe-

ten och tryggheten, Se mål 1.2. 

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• Se över skötselnivåer och skapa ytterligare möjligheter 

för aktivitet i parkerna, för ökad trygghet bör sly röjas. Se 

mål 1.2 och 1.3. 

• Skogsdungar och trädridåer i utkanten av området kan 

utvecklas för att användas i högre utsträckning, gärna för 

aktiviteter med sportanknytning. Se mål 1.2, 1.3 och 2.1.

• Skogsbruket bör ske på ett än mer rekreations- och 

miljöinriktat sätt, såsom kontinutetsskogsbruk. Se mål 

2.1.

• För att utveckla naturrekreationen och naturpedagogik 

bör en naturlekplats anläggas liksom spår för terräng-

cykling och eventuellt ett utegym. Se mål 1.1, 1.3 och 2.1. 

Med fler aktiviteter stärks även den upplevda tryggheten. 

Se mål 1.2. 

Nävertorp och Strandvägsområdet

Sydväst om centrum ligger stadsdelen Nävertorp 
och nere vid Duveholmsjöns strand ligger 
Strandvägsområdet. I Nävertorp ligger flera 
parker, Nävertopsparken, Nävertorps torg, 
Lövängen, Skogsgläntan, Talldungen vid 
Nyhemshallen samt ett delvis upplyst skog- och 
naturparksområde med stora block och en 
motionsslinga ner mot Duveholmsbadet. 

Parker i Nävertorp
• Nävertorpsparken - Belägen vid Kerstinbodagatan i 

Nävertorp. I parken finns en lekplats och en fontän.

• Nävertorps torg-  En mindre park, även den utmed 

Kerstinbodagatan. Parken anlades i slutet av 1970-talet. 

Här finns sittytor och planteringar.

• Talldungen vid Nyhemshallen - Är av karaktären natur-

park och består av en skogklädd höjd.

• Lövängen - Vid Lövängsgatan ligger Lövängen som 

kan uppfattas som bostadsgård men är allmän och har 

stort socialt värde. Parken täcks av en klippt gräsmatta 

och har flera uppvuxna björkar. 

• Skogsgläntan - Ligger mitt i ett bostadsområde och 

täcks av en gräsmatta och uppvuxna björkar. Saknar helt 

utrustning och sittmöjligheter.

Gröna karaktärer: Park och naturpark
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Folkliv i Nävertorp

Prioriterade åtgärder Nävertorp:

9. I samband med exploateringen av området vid 

Clastorpsvägen (specificerat i Översiktsplanen sida 55) 

bör tillgång till stadens gröna miljöer i mål 1.1 tabell 1 

stäkerställas.

10. Duveholmssjöns strand är en del av det ekologis-

ka spridningssamband som går längs stadens södra 

delar. För att stärka sambandet bör både den rekreativa 

tillgängligheten och den biologiska mångfalden ses över. 

Se mål 1.2 och 2.2

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• För att stärka parkernas funktion som attraktiva mötes-

platser bör utrustning och aktivitetsmöjligheter ses över, 

särskilt med hänsyn till sittplatser, Se mål 1.2.

• I parkerna kan den biologiska mångfalden stärkas med 

fler planteringar. Se mål 2.1.

• För att stärka tryggheten och tillgängligheten bör sköt-

seln av naturpark förstärkas. Se mål 1.2. 

• Den skog som finns i området ligger mellan bostads-

områden och har stor potential att användas som 

bostadsnära natur. Tillgänglighet, trygghet, sittplatser 

och möjligheter till aktiviteter såsom naturlek bör ses över 

samt möjligheter till naturpedagogik. Se mål 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1.

Djulö gärde, Talltullen och Gatstuberg

I Katrineholms sydöstra del finner vi Djulö 
gärde, Talltullen och Gatstuberg. Vid Talltullen 
pågår arbete med trafikplatsen för att skapa 
en mer välkomnande entré till staden. Två 
cirkulationsplatser kommer att byggas, 
och trafikmiljön kommer bland annat att 
förbättras för gående och cyklister. För att fira 
Katrineholms 100-årsjubileum planteras 100 
körsbärsträd som ger blomsterprakt på våren 
och vackra höstfärger. 

Gröna karaktärer: Skog, naturpark, 
kulturmiljöområde, stränder och 
våtmark

Badplatsen på Djulö
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förlängs säsongen för området som utflyktsmål 
från sommarhalvåret till att det kan nyttjas 
även under resten av året. I samrådet kring 
Katrineholm stads Översiktsplan framkom att 
många vill bevara området som det är med 
jordbruk, friluftsområde och promenader. 

Vid Gatstuberg ligger Skogskyrkogården som 
är ett skogsområde med en  kulturhistorisk 
anknytning till platsen. Skogen ger delvis intryck 
av vild natur och skogskänsla. Vid vattnet finns 
mindre båtbryggor. 

Lövåsen, Lasstorp & Gersnäs

Norr om stadens centrala delar ligger 
områderna Gersnäs, Lasstorp och Lövåsen. I 
Gersnäs och Lasstorp utgörs grönstrukturen 
av produktionsskog, betesmark, åkrar med 
åkerholmar, lövskogsområden och en fin 
enbacke. Betesmarken hotas av igenväxning 
och en del av skogen är nyligen avverkad. Delar 
av landskapet är kuperat med en utsiktspunkt 
på höjden. Det finns spår av användning i 
form av upptrampade stigar och ett anlagt 
motionsspår som dock inte är upplyst. Enligt 
Sociotopkateringen uppfattas området som en 
mysig miljö med fina gångvägar för promenader 
och motion och närhet till koloniodling..

Prioriterade åtgärder:

11. Området kring Djulö hör till de mest använda och 

uppskattade miljöerna i Katrineholm enligt sociotopkar-

teringen. Det är därför viktigt för hela staden att bibe-

hålla och stärka de olika typerna av gröna miljöer här, 

tillgänglighet och trygghet samt mångfalden av aktiviteter 

som erbjuds. Här finns stor potential för flertalet ekosys-

temtjänster att produceras och området är en viktig del 

av stadens ekologiska spridningssamband. Kopplar till 

samtliga mål.

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• För att stärka tryggheten och tillgängligheten bör 

skötseln av naturpark förstärkas och möjligheter till fler 

aktiviteter skapas. Se mål 1.2. 

• Då området är stort och innehåller många typer av plat-

ser och möjligheter till aktiviteter bör gång- och cykelstråk 

ses över för att öka tillgänglighet och trygghet. Se mål 1.1, 

1.2 och 1.3.

• Bibehåll hög skötselnivå vid Djulö badplats och utveck-

la den som besöksmål med eventuell turistverksamhet 

kopplat till platsens historia, kopplar till mål 1.4.

• Se över och utveckla djurhållning och odling för att in-

kludera fler Katrineholmare, exempelvis genom möjlighe-

Området vid Djulö gärde består av ett öppet 
odlingslandskap med kulturhistorisk anknytning. 
Djulö allé erbjuder en fin promenad genom 
landskapet, vandrarhem och hembygdsgård finns 
i anslutning till den äldre gårdsmiljön och Djulö 
badplats är en viktig målpunkt i området med 
camping och minigolf. Platsen är ett utflyktsmål 
som lockar människor från hela kommunen 
med möjlighet till bad, picknick, evenemang, 
beachvolleyboll och mycket mer.

I anslutning till camping, bad och Stora Djulö 
herrgård kan med fördel ett aktivitetsområde 
utvecklas inom det som idag mest består 
av en stor gräsyta. Här finns möjlighet att 
erbjuda ett attraktivt utflyktsmål med något 
för alla åldrar. Plats för lek, spontanidrott, 
grillplats och rekreation kompletterar denna 
del av Katrineholm och de aktiviteter som 
området redan har att erbjuda. Dessutom 

Gröna karaktärer: Skog, naturpark 
och kulturmiljöområden
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I och med anläggandet av det nya bostads- 
och verksamhetsområdet mellan Lasstorp 
och Lövåsen kommer obebyggd mark tas i 
anspråk. Kvar blir en yta ungefär lika stor 
som stadsparken som idag består av gräs och 
buskmark. Här kommer en ny park anläggas 
med möjlighet till spontanidrott, avkoppling och 
lek. Den kan som sådan bli en mötesplats för den 
delen av staden och fungera som en grön oas för 
invånarna. Parken kan även bli viktig som lek 
och utbildningsmiljö för den skola och förskolor 
som planeras i området. 

Längs Vingåkersvägen ligger Kerstinboda och 
Mogetorp, områden som domineras av industri- 
och verksamheter. I Underlag för Katrineholm 
stads grönplan (Ekologigruppen, 2016) pekades 
området ut som bristområde för tillgång och 
tillgänglighet till grönstruktur. Vingåkersvägen 
och järnvägen är betydande barriärer. De 
värden som finns här är framförallt Mogetorps 
koloniträdgård samt en tallmosse med höga 
naturvärden (Sweco, 2015). Kolonilotterna 
erbjuder odlingsmöjligheter, och tallmossen 
kan erbjuda promenader och svamp- och 
bärplockning. Området ligger dock vid järnvägen 
på baksidan av industrier och är bullerstört 
vilket minskar den rekreativa potentialen. 
Sociotopkarteringen visade att koloniområdet är 

Prioriterade åtgärder lövåsen, lasstorp, 
gersnäs

12.Det gröna sambandet norr om staden (se karta  på 

sida 31) behöver stärkas både som ekologiskt sprid-

ningssamband och rekreationsområde. Kopplingen till 

Catrineholms gård behöver stärkas. Se mål 1.1. och 2.2.

13. Då en stor andel grönyta kommer tas i anspråk för ny 

bebyggelse (se ÖP sida 53) bör tillgång till stadens gröna 

miljöer enligt tabell 1, bidrar till att mål 1.1. säkerställs.

14.I Lasstorp planeras en ny naturpark på området som 

tidigare varit en soptipp. Då den nya naturparken har 

potential att vara viktig för hela den norra delen av staden 

bör den utformas med höga ambitioner kring tillgäng-

lighet och trygghet och följa riktlinjerna för tillgång till 

stadens gröna miljöer, se tabell 1, mål 1.1. och 1.2.  

Förslag till implementering av mål och plane-
ringsriktlinjer:

• Den skog som finns i området ligger nära och mellan 

bostadsområden. Skogsbruket bör vara än mer rekre-

ativt- och miljömässigt inriktat för att stärka skogens 

funktion som bostadsnära natur, biologisk mångfald, som 

spridningssamband och för övriga ekosystemtjänster. Se 

mål 1.1, 2.1, 2.2 och 2.3.

• För att hindra igenväxning bör bete och slåtter använ-

das inom skötseln av naturparksmarken. Se mål 2.1. 

• För tillgänglighet och trygghet bör motionsspår och 

stigar utvecklas tillsammans med sittplatser, utrustning 

och möjligheter till aktiviteter för att stödja skogens och 

naturparkens funktion som attraktiv mötesplats. Se mål 

1.2 och 1.3.

Gröna karaktärer: Skog och 
kulturmiljöområde

Prioriterade åtgärder:

15. Vid framtida utveckling av området bör tillgänglig-

heten till Mogetorp kolloniområde samt Tallmossen ses 

över. Här har vi stora rekreativa och naturvärden som kan 

bli resurser i en växande stad. Se mål 1.1, 1.2 och 2.3. 

Kerstinboda och Mogetorp
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Badet vid Djulö

uppskattat som en plats inte bara för odling utan 
också för att promenera och umgås med andra.

Genne, Luvsjön & Värmbol

Gröna karaktärer: Skog, naturpark 
och kulturmiljöområden

Prioriterade åtgärder genne, luvsjön & Värmbol

16. Vid fortsatt exploatering bör tillgången på stadens 

gröna miljöer säkerställas. Se tabell 1, mål 1.1 och 1.2.

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• Det finns stora grönområden som kan tillgängliggöras 

med fler gångvägar, stigar och sittmöjligheter. Se mål 1.1 

och 1.2.

• Vid Backasjön har våtmarken vid vattnet rekreationspo-

tential och kan röjas och utvecklas med spänger, kopplar 

till mål 1.2 samt 2.1 då platsen har potential för naturpe-

dagogik. 

I stadens västra delar ligger områderna Genne, 
Luvsjön och Värmbol. Områderna består av 
småhusbebyggelse omgivet av jordbruksmark 
och skog. Längs Backasjön och Luvsjön finns 
stränder och mindre våtmarker. I Genne och 
Värmbol finns mindre grönområden vid vatten 
och mellan villabebyggelse med bland annat 
bollplan och ett skogsområde med kulturbete 
och blockig morän. Nere vid Backasjön finns en 
fin bruksmiljö som knyter an till kulturhistorien 
och en våtmark. Sociotopkarteringen visar att det 
uppskattas att området är belyst på kvällen och 
att det finns möjlighet till spontanfotboll.

Kring Luvsjön har ett småhusområde växt 
upp sedan år 2000 och den fjärde etappen 
av exploateringen är på gång. Den nya 
exploateringen ställer krav på att park och 
naturmiljöer anpassas för att klara en ökad 
användning.

Gröna karaktärer: Skog, naturpark,, 
stränder och våtmark

Nordväst om staden finns ett öppet odlings- och 
beteslandskap med ekhagar, alléer och äldre 
gårdsmiljöer. Fågeltornet Tornstugan och en 
anlagd naturstig finns också i området. Enligt 
sociotopkarteringen uppskattas lugnet och 
landsbygdskänslan. 

Catrineholms gård & Näsnarens strand
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Näsnarens Natura 2000 område

Näsnaren är en av Sörmlands artrikaste fågelsjöar och 

inrättades som Natura 2000 området år 2000. Nära 

200 arter har observerats inklusive häckande havsörn, 

rördrom och stora grupper salskarake. Sjön är grund och 

näringsrik och kantas av stora vassbälten.

De av länstyrelsen i Södermanland identifierade hoten 

mot området inkuderar:

• Orenat dagvatten från Katrineholm och intilliggande 

industriområden

• Näringsämnen från intilliggande jordbruk

• Igenväxning av strandzonen pga ex upphävd hävd

• Exploatering av strandområdet

• Ökat friluftsliv med båttrafik, sportfiske och bad som 

riskerar störa strandhäckande fåglar

Picknickplats vid fågeltornet vid Näsnaren

Prioriterade åtgärder catrineholms gård & 
Näsnarens strand

17. För att stärka tillgängligheten och tryggheten bör 

promenadmöjligheter förbättras liksom tillgänglighet till 

vattnet. Området har stor potential för naturpedagogik 

med äldre skog, kulturmiljöområden och ett Natura 2000 

område. Se mål 1.2 och 2.1.

Förslag till implementering av mål och plane-
ringsriktlinjer:

• Kulturlandskapet med jordbruk och utblickar är viktigt 

att bibehålla för att stärka området som besöksmål. Se 

mål 1.3 och 1.4.
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Fortsatt arbete

Under  hösten/vintern 2017/2018 kommer 
grönplanen gå på samråd och den beräknas antas 
under andra halvan av 2018.

Föreslagna inventeringar och 
utredningar:

• Kommunen bör ta fram en övergripande 
skötselplan för alla kommunala grönområden. 

• Ett lokalt anpassat verktyg för att beräkna 
lämplig mängd, funktion och kvalitet på 
grönytor i exploateringsprojekt bör tas fram. 

• Kommunen bör göra en 
ekosystemtjänstkartläggning för att visa vilka 
ekosystemtjänster som nyttjas i staden idag, var 
det finns områden med ekosystemtjänster att 
nyttja mer och vilka behov det finns att 
genomföra åtgärder för att öka naturens 
möjlighet att bidra med ekosystemtjänster.

• Grönplanen slår fast att kompensation ska 
göras om grönytors ekologiska eller rekreativa 
värden inte kan undvikas eller bevaras vid 
exploatering. För att detta ska implementeras 
kontinuerligt bör diskussionen kring 
kompensation lyftas i all planering.  

• För bättre information och orienterbarhet i 
stadens gröna miljöer bör informations- och 
kartmaterial för stadens grönstruktur tas fram. 

Uppföljning

Planen ska följas upp årligen i samband med 
årsredovisning i Bygg-och miljönämnd. Eftersom 
grönplanen är kopplad till Översiktsplan – del 
staden ska den revideras samtidigt som den 
planen.
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Bilaga 1 Gällande 

lagstiftning 
utdrag ur Plan- och bygglag (PBL) 2010:900 

2 kap. Allmänna och enskilda intressen

1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas 

till både allmänna och enskilda intressen.

2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 

förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och 

vattenområden används för det eller de ändamål som områ-

dena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 

och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 

allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna 

om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. 

miljöbalken ska tillämpas.

3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- 

och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankom-

munala och regionala förhållanden främja

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 

utformning av bebyggelse, grönområden och kommunika-

tionsleder,

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 

användbar för alla samhällsgrupper,

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi 

och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och

5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de 

intressen som anges i första stycket 1–5. Lag (2013:867).

4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller för-

handsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att 

bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig 

för ändamålet.

5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhands-

besked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 

till

1. människors hälsa och säkerhet,

2. jord, berg- och vattenförhållandena,

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 

avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhälls-

service i övrigt,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar 

samt bullerstörningar, och

5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver 

tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna 

lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och place-

ras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 

platsen och intresset av en god helhetsverkan,

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot 

trafikolyckor och andra olyckshändelser,

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa 

verkningarna av stridshandlingar,

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda 

klimat- och hygienförhållanden,

5. möjligheterna att hantera avfall,

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-

ringsförmåga att använda området, och

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanord-

ningar.

Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska 

bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar 

och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 

karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

7 § Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till be-

hovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med 

sammanhållen bebyggelse finns

1. gator och vägar,

2. torg,

3. parker och andra grönområden,

4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och

5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och 

kommersiell service.

8 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna 

lag ska byggnadsverk som placeras under markytan i skälig 

omfattning utformas så att det inte försvårar användningen av 

marken ovanför.

9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalise-

ring, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och 

ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsed-

da användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanord-

ningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller 

omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa 

och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

10 § Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag 

ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken eller i föreskrif-
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ter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas.

11 § Planläggning och annan prövning enligt denna lag som 

avser en användning av ett mark- eller vattenområde som 

också har prövats eller ska prövas enligt annan lag ska sam-

ordnas med det andra arbetet, om det lämpligen kan ske.

Utdrag ur Miljöbalk (MB) 1998:808
3 kap. Grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden
1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de 

ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn 

till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företrä-

de skall ges sådan användning som medför en från allmän 

synpunkt god hushållning.

2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast 

obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra 

ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 

ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgär-

der som kan skada naturmiljön.

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 

eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose vä-

sentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodo-

ses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 

att annan mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

ett rationellt skogsbruk.

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennä-

ringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas 

bedrivande. 

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfis-

ket skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som 

har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur-

värden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall 

så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt ska-

da natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter 

och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljö-

vården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses 

i första stycket.

7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla äm-

nen eller material skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material 

som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses 

i första stycket.

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 

anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 

energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller av-

fallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 

kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana

anläggningar.

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses 

i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalför-

svaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs 

för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningarna.

10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera 

oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål 

som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning 

med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs 

området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret 

skall försvarsintresset ges företräde.

Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestäm-

melserna i 4 kap.
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Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38.
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www.katrineholm.se



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-14 KS/2017:537 - 049 
IT- och kommunikationsavdelningen 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Jessica.Sjogren@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jessica Sjögren 

Kommunstyrelsen

Finansiering av nyårspromenad 2017 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja 600 000 kronor till finansiering av en 
nyårspromenad 2017-12-31 som avslutning på 100-årsjubileumet. Medlen tas ur 
kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning av ärendet
Den första januari 1917 fick Katrineholms stadsrättigheter. Kommunstyrelsen har 
tidigare beslutat att ge i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att leda, samordna 
och genomföra arbetet kring firandet av Katrineholms 100-årsjubileum. Samtidigt 
avsattes också 3 miljoner kronor för firandet. Dessa medel har använts framförallt till 
att skapa en nyårspromenad 2016-12-31, en musikfest 2017-08-12, samt för medel till 
15 drömprojekt, marknadsföring och dekorationer i staden.  

Nyårspromenaden blev en succé, där över 10 000 personer deltog. Många har också 
önskat att det ska bli en återkommande tradition. För att skapa ytterligare en 
nyårspromenad 2017-12-31, som avslutning på 100-årsfirandet behövs 600 000 kr. 
Promenaden skapas utifrån samma upplägg som den första, men med en scen, 
förbättrat ljud och ljus jämfört med senast. Det baseras på den återkoppling besökarna 
gett. Ljusfigurerna återuppstår och arrangemanget förstärks med 25 minuter scenshow, 
med sång, eldshow och dans. Arrangemanget avslutas med ett fyrverkeri som 
samfinansieras av Tegelstaden.    

Sari Eriksson Jessica Sjögren
Kommundirektör Projektledare Katrineholm 100

Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-11-13 KS/2017:488 - 232 
Tillväxt och utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Mats.Lundevaller@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Mats Lundevaller 

Kommunstyrelsen

Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 
3:1 i Katrineholms kommun, Enium AB 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal samt delegerar till mark- 
och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Företaget Enium AB har framfört önskemål om att förvärva mark beläget i Lövåsens 
etableringsområde.

Företaget har behov av nya lokaler för att utveckla sin verksamhet med kontor, lager, 
personalutrymmen och butik. 
Företaget har varit precist i sina önskemål om läget för marken och parterna har enats 
om att lämplig placering är intill Videvägen och Österleden.

Mark- och exploateringschefen har med Enium AB upprättat ett markanvisningsavtal 
där kommunen anvisar ett cirka 9850 kvm stort område där köpeskillingen är satt till 
200 kronor/kvm.

Markanvisningsavtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.

Ärendets handlingar
 Markanvisningsavtal

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

Beslutet skickas till:
Enium AB
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen











TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-11-12 KS/2017:524 - 231 
Tillväxt och utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Mats.Lundevaller@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Mats Lundevaller 

Kommunstyrelsen

Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 
3:1 i Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal samt delegerar till mark- 
och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Företaget CT Development AB, ombud för affärskedjan Dollarstore, har framfört 
önskemål om att förvärva mark beläget i Lövåsens etableringsområde.

Företaget har behov av nya lokaler för att utveckla sina butiker. Byggnaden planeras 
bli cirka 3000 kvm och inrymma butik och lagerutrymmen.

Företaget har varit precist i sina önskemål om läget för byggnaden och parterna har 
enats om att lämplig placering är bakom Biltema och MIO möbler.

Mark- och exploateringschefen har med CT Development AB upprättat ett 
markanvisningsavtal där kommunen anvisar ett cirka 8 500 kvm stort område där 
köpeskillingen är satt till 250 kronor/kvm.

Markanvisningsavtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.

Ärendets handlingar
 Markanvisningsavtal

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

Beslutet skickas till:
CT Development AB 
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

 















TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-11-13 KS/2017:525 - 232 
Tillväxt och utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Mats.Lundevaller@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Mats Lundevaller 

Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Trolldalen 
1:1 i Katrineholms kommun, Trolldalen 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat exploateringsavtal och köpeavtal samt delegerar 
till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens 
fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Företaget SETE Lindström AB, har framfört önskemål om att förvärva mark beläget i 
Trolldalområdet, söder om Djulösjön.

En ny detaljplan för fastigheten Trolldalen 1:1 som möjliggör bebyggelse av 8 
villatomter har tagits fram. Kommunen erhåller 4 tomter (förmedlas via tomtkön) och 
SETE Lindström AB 4 (cirka 9500 m2). I exploateringsavtalet ingår också att SETE 
Lindström AB anlägger all infrastruktur i området, vägar, VA, el, fiber etcetera, med 
en kapacitet för upp till 20 tomter. 
Kommunen står för de ökade kostnader som uppkommer i förhållande till att anlägga 4 
tomter i området. Det bedöms medföra en merkostnad på 2 505 000 kronor, bland 
annat på grund av ändrad sträckning för att klara den ökade kapaciteten för VA, el och 
anläggande av väganslutningar. 

Mark- och exploateringschefen har med SETE Lindström AB upprättat ett 
exploateringsavtal som reglerar exploateringens genomförande.

Markanvisningsavtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.

Ärendets handlingar
 Exploateringsavtal
 Köpeavtal
 Detaljplan Trolldalen

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

Beslutet skickas till:
SETE Lindström AB
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-22 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Anmälan om delegationsbeslut 
Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar 
beslutat att avskriva följande fordringar
Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf
Vård- och omsorgsavgift 31 625:- 31 oktober 2017, § 117
Ej återlämnat material
till bibliotek      300:- 31 oktober 2017, § 117
Barnomsorgsavgift    1  89:- 31 oktober 2017, § 117
(KS del § 117.)
Dnr KS/2017:2-040

Avslag på begäran om utlämning av intresseanmälan till Stadsparken:
Kommunstyrelsen avslår Henrik Wisings begäran om utlämnande av intresseanmälan 
till Stadsparken i enlighet med Offentlighet- och sekretesslag (2009:400) kap. 19 § 3. 
(KS del § 119.)
Dnr KS/2017:536:149

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till DAWA futsalklubb:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
startbidrag på 20 250 kronor till DAWA futsalklubb. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 115.)
Dnr KS/2017:511-045

Bidrag till pjäsen "I ensamhetens korridor" – DUD: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 38 700 kronor till pjäsen ”I ensamhetens korridor” till Kulturföreningen 
DUD i Katrineholm. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 118.)
Dnr KS/2017:534-045

Bidrag till hyra för Gårdshuset 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 12 000 kronor till hyra för Gårdshuset 2018 till Pensionärsalliansen. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 120.)
Dnr KS/2017:542-045

 



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-22 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. 
Kurs/konferens/seminarium Arrangör
Kommunalrätt med utgångspunkt i den Kommunakuten AB
nya kommunallagen
2018-01-16, kl. 9.30-16.30
Saturnus konferens, Hornsgatan 15 
Stockholm

Offentlighetsprincipen i kommunal Kommunakuten AB
verksamhet
2018-01-23, kl. 9.30-16.30
Saturnus konferens, Hornsgatan 15 
Stockholm

 



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-22 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
17:49 Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50, fråga om hurvida anställningsavtal 

gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt om arbetstagaren blivit 
uppsagd alternativt avskedad

17:51 Avtal om samverkan och arbetsmiljö

17:56 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus

17:58 Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö

17:59 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

 



1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-22 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Meddelanden 
Protokoll och protokollsutdrag
Vingåkerskommun har översänt protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 
2017-10-16, § 137 – Hyra för ny brandstation.
Handl nr 2017:2354

Bildningsnämnden har översänt protokollsutdrag från nämndens sammanträde 
2017-11-07, § 56 – Återrapport uppdrag Språkbiennal.
Handl nr 2017:2556

Samordningsförbundet RAR Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med 
förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 2017-09-19
Handl nr 2017:2558

Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från sammanträdet med 
regionstyrelsen 2017-10-27.
Handl nr 2017:2592

Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård.
Handl nr 2017:2619

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt Ekonomirapporten oktober 2017, om 
kommuners och landstingsekonomi.
Handl nr 2017:2458

Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen i Södermanlands län har översänt beslut om tillstånd till 
kameraövervakning.
Handl nr 2017:2408

Länsstyrelsen i Södermanlands län har översänt beslut om entledigade av Magnus 
Lindell från förordnande som borgerlig vigselförrättare.
Handl nr 2017:2456



2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-11-22 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Övrigt
Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt detaljplan för bostadsbebyggelse i 
Katrineholm, fastigheterna Guldregnet 2 m.fl. för granskning.
Dnr KS/2017:362-212

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt detaljplan för nytt äldreboende i 
Katrineholm, fastigheterna Plogen 2 m.fl. för granskning.
Dnr KS/2017:445-212

Remiss: Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter, SOU 
2017:69:
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat slutbetänkande. 
Kommunledningsförvaltningen har granskat ärendet och föredragit det för 
kommunstyrelsens ordförande. 
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2017:513-049

Remiss- Nästa steg på väg mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete 
för en god och jämlikhälsa SOU 2017:4:
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. 
Remissen har granskats av kommunledningsförvaltningen och föredragits för 
folkhälsoutskottets ordförande. Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.
Handl nr 2017:2491

Norrköpings kommun har översänt Överskitsplan för staden och Översiktsplan för 
landsbygden, planerna antogs av kommunfullmäktige i Norrköping 2017-06-19.
Handl nr 2017:2550

Boverket har översänt informationsbrev om bostadsmarknadsenkäten, 
miljömålsenkäten och plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2018.

Syna AB har översänt diplom Syna gratulerar Katrineholms kommun till andraplatsen 
i Södermanlands län i 2017 års tillväxtindex.
Handl nr 2017:2561
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