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6 Information om valet 2022 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids informerar. 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2022/35    

7 Inriktningsbeslut för planen för ett miljömässigt hållbart 
Leksand 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta förslaget till inriktning för planen för ett miljömässigt 

hållbart Leksand 
2. Uppdra till förvaltningen att, utifrån inriktningens direktiv, för 

beslut i kommunstyrelsen ta fram handlingsplaner som 
innehåller förslag på vilka åtgärder som ska genomföras och 
vem som är ansvarig, där kommunen har rådighet. 

2021/1196    

8 Inriktningsbeslut för ny Översiktsplan för Leksands 
kommun 2050 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förslaget till inriktning för kommunens översiktsplan 20 

50. 

2021/1485    

9 Detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt 
del av Noret 2:27 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna granskningsutlåtandet 
2. Godkänna detaljplanen  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta granskningsutlåtandet. 
2. Anta detaljplanen. 

2014/760    

10 Detaljplan för Västra Myran, del av Noret 31:3 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta detaljplanen. 
 
 
 

2020/912    
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11 Naturreservat Åkersön 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det område 

som avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. 
Kommunen fastställer samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 2, 
med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken. Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands 
kommun. 

2020/345    

12 Beslut om upphörande av kommunfullmäktiges beslut - 
regler för privat utbyggnad av VA-ledningar - Leksand 
Vatten och VA-exploatörer kopplat till upprättande av 
10 % - avtal 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktiges beslut 21 november 1990 § 102, 

kopplat till 10 % - avtal ska upphöra att gälla från och med 
den 1 augusti 2022. 

2022/533    

13 Upphörande av Leksands kommuns skötsel av enskilda 
vägar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunens skötsel på enskilda vägar upphör 1 juni 2025 i de 

fall där inget avtal om skötsel eller stöd till skötsel tecknats 
mellan vägs ägare och Leksands kommun.  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 107 från 29 december 1972 
upphör att gälla från och med 1 juni 2025. 

2016/716    

14 Ekonomiskt stöd för ny- och ombildande av 
samfällighetsförening 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunen ger bidrag upp till 40.000 kr per nybildad 

samfällighetsförening samt upp till 40.000 kr per 
gemensamhetsanläggning som den förvaltar i enlighet med 
ovan föreslagna bidragsmodell för de förrättningar som 
kommunen har ansökt om hos Lantmäteriet 

2. Tillskjuta medel till innevarande och nästkommande års 
budget för dessa bidrag. 
 
 

2016/716    
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15 Ekonomiskt stöd för förbättrings- och 
upprustningsåtgärder av enskild väg (kommunalt 
upprustningsbidrag) 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Införa ett upprustningsbidrag på 1 mkr årligen för enskilda 

vägar till dess annat beslut eventuellt fattas i samband med 
budget.  

2. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på 
bidragsmodell.  

2016/716    

16 Svar på motion - Vänsterpartiets motion om enskilda 
vägar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avslå motionen.  

2021/1468    

17 Information: De enskilda vägarna i Leksands kommun 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2016/716    

18 Arbetsmiljöpolicy 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta arbetsmiljöpolicy och mål för organisatorisk och social 

arbetsmiljö. 

2022/537    

19 Inriktningsbeslut vad gäller kommunens service och 
tillgänglighet 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att se över kommunens öppettider 

och service och återrapportera förslagen under hösten 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022/318    
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20 Medfinansiering av en verksamhetsledare Siljan 
Geopark 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun medfinansierar den av geoparksrådet 

föreslagna organisationen, vilken innebär att inrätta en tjänst 
som verksamhetsledare för Siljans Geopark, med 150 000 
kronor per år till dess annan överenskommelse träffas. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att respektive ingående part 
fattar likalydande beslut.  

2022/613    

21 Önskemål om byggnation av pumptrack-bana i Leksand 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förslag av byggnation av pumptrack-bana vid 

Siljansvallen och för ändamålet anvisa ytan nedanför 
skateparken.   

2022/391    

22 Ny brygga till Sjöräddningssällskapet 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Medfinansiera räddningsbryggan vid räddningsstationen i 

Övermo i samma storleksordning som övriga medfinansiärer, 
dock högst 100 000 kr. 

2022/457    

23 Patientavgift för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förslaget från Hjälpmedelsnämnden om gemensamma 

hjälpmedelsavgifter enligt följande:  
Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel 
samt 
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region 
Dalarna och 
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per 
tolvmånadersperiod 

2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 
2023-01-01. 

2022/541    

24 Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 
God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förslaget Länsgemensam strategi med målbild och 

färdplan för god och nära vård i Dalarna 2022-2030. 

2022/557    
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25 Svar på motion om dövkompetens inom Leksands 
kommun 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

2. Uppdra åt förvaltningen att kartlägga vilka kommunala 
verksamheter som ger service och stöd till döva, vilken 
teckenspråks- och dövkompetens de har samt redovisa behov och 
åtgärdsplan. 

2. Uppdra åt förvaltningen att samarbeta med Dalarnas dövas 
förening för att få döva, teckenspråkiga till kommunala insatser så 
som god man, kontaktperson och liknande. 

3. Uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på en 
modell på servicecenter för döva där en kombination av stöd och 
service kan erbjudas. 

 

2022/407    

26 Remiss - Remittering av promemorian ”Utökad 
skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för 
tjänsteresor och hemresor.”  
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Delegera till allmänna utskottet att avge yttrande och sända 

yttrandet till Finansdepartementet innan den 19 augusti 2022. 

2022/603    

27 Patientsäkerhetsberättelse 2021 - elevhälsans 
medicinska insatser – grundskolan 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2022/675    

28 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas 

i protokoll och listor per den 16 maj. 
 
 
 
 
 

2022/9    
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29 Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2022/375    

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Ordförande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-23 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 70 Dnr 2022/663 

Ekonomisk prognos april 2022 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson, går igenom ekonomisk prognos 
2022. Prognostiserat resultat är plus 27 mkr. Jämfört med prognosen i 
februari är det en förbättring med ca 8 mkr.  
 
Sektorernas prognoser har försämrats något, men det vägs upp av kraftigt 
ökade skatteintäkter som till stor del är eftersläpning från 2021.  
 
Det råder stor osäkerhet kring pensioner. Inflationen innebär ökade 
kostnader för flera verksamheter. Efterfrågan på hemtjänst har ökat och det 
gäller både i egen och privat regi. Leksandshallen har inte hämtat igen 
intäktstappet sedan pandemin och redovisar minskade intäkter. 

Beslutsunderlag 
Presentation 2022-05-17 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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Sammanfattning prognos

üPrognosen stärkt från ca 19 mkr i februari till ca 27 mkr i april 
üViss försämring i prognos från sektorerna men kraftigt ökade skatteintäkter, som till stor del 

är eftersläpning från 2021, väger upp
üPensionerna osäkra – ny prognos beställd till maj 
ü Inflationen – vi ser ökade kostnader inom flera verksamheter, men genomslaget är ännu 

svårt att förutsäga 
üÄnnu inga stora kostnadsökningar på grund av flyktingar från Ukraina 
üUtbildning har ökade kostnader inom grundskolan i Insjön och på särskolan delvis på grund 

av nyanlända med stora behov
üÖkad efterfrågan på hemtjänst – både extern och egen regi
üLeksandshallen redovisar stort intäktstapp

2
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Prognos

Politik och förvaltning +3,3 mkr
• Räknat med att reserverna inte utnyttjas full ut 
• Sjukskrivningar
• Japanjubileum billigare än beräknat
• Återbetalning Dalarnas kommunalförbund
• Utvecklingsmedel överskott där vissa kostnader kommer mot hösten eller under 2023

3
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Prognos

Verksamhetsstöd -0,5 mkr
• Ekonomi visst underskott övertid och drivmedel 
• HR – underskott personalkostnader förlängning projekttjänst arbetsmiljö 
• Administrativ service , vakanser och sjukskrivningar täcker kostnad för kommunstrateg 2022
• Kommunikation – litet underskott på grund av sommarvikarie för att klara valet, vägar mm
• IT – vakans, och frånvaro täcker upp för fler datorer. Stor besparing på licenser och viss IT-säkerhet tas inom ram.
• Kundtjänst –  litet underskott personalkostnader
• Kost och Lokalvård prognos på litet överskott men mycket osäker prognos. Vakanser och Covid-ersättning innebär 

lägre kostnader men livsmedel är en stor osäkerhetsfaktor. Nya avtalet med prisjusteringar börjar gälla i maj. 
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Prognos

Utbildningssektorn -2,9 mkr
• Familj och stöd – lite överskott då chef går på sektorchef – osäker prognos.

• Förskola överskottet ökar från +0,4 mkr i feb till +1,5 mkr i april. Betydligt färre barn och förmåga att 
anpassa och ställa om. Ersättning sjuklön Covid-19 påverkar också positivt.

• Grundskola -2,4 mkr ökade underskott bland annat beroende på nystartad förberedelseklass i Insjön och 
tillkommande nyanlända med stort stödbehov. Även Åkerö flaggar för underskott på ca 0,5 mkr

• Gymnasiet - 2,3 mkr Prognosen för underskott på IKE minskar till men även underskott för elevdatorer som 
inte kunde köpas förra året
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Prognos
Sociala sektorn -5,8 mkr
• Sektorchef överskott ej utnyttjad utbildningsbudget
• Myndighet - 1,5 mkr främst beroende på ökade hemtjänsttimmar – både intern och extern. Men samtidigt 

ytterligare minskning i ekonomisk bistånd. 
• SÄBO:s prognos har förbättrats från -3,3 mkr i feb till -2,3 mkr då personalkostnaderna på ett par avdelningar på 

Lycka är lägre än tidigare. Underskott på grund av obudgeterd tomhyra på Tibble i samband med ombyggnation 
kvarstår. 

• LSS överskott på +1,4 mkr på grund av vakanser, översyn av verksamheten och omläggning av scheman. Men nya 
ärenden kommer öka kostnaderna framåt. 

•  Hemtjänst – 2,4 mkr höga personalkostnader. Mycket övertid fler kunder med behov av dubbelbemanning. 
• HSR  -1,3 mkr på grund av ökade kostnader för hjälpmedel och delegering HSL. 
• Öppenvården +0,5 mkr på grund av vakanser
• Kommer troligen erhålla minst 2 mkr i prestationsbaserat bidrag som inte tagits med i prognos. 
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Prognos
Samhällsutveckling -4,6 mkr
• Sektorchef underskott personal, bland annat hållbarhetschef och kvalitetsutvecklare  
• Utemiljö - 2,3 mkr beroende på mycket dyr vinter. I år saknas förutsättningar att dra 

ner på barmarkunderhållet som LBAB brukar utnyttja för att parera och klara budget 
• Myndighet/Bygg + 0,9 mkr lägre personalkostnader och fortsatt höga intäkter 
• Näringsliv - 0,6 mkr Visit Dalarna där budget legat för lågt 2022
• Fritid – Leksandshallen prognostiserar underskott på 2 mkr. Verksamheten hämtar 

inte igen intäktstappet och som det ser ut nu är intäkterna halverade jämfört med 
före pandemin
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-05-31 

Referens 
Dnr 2021/691  

Verksamhetsstöd  
Ann-Charlotte Zackrisson 

 
 

 
 

 
 

Ändringsbudget våren 2022 

Beskrivning av ärendet 
År 2022 har börjat turbulent, med betydligt högre räntor, stigande inflation 
och ett tydligt förändrat säkerhetspolitiskt läge.  
Under året har även kostnader tillkommit som inte var kända när mål och 
budget togs fram och beslutades under hösten 2021.  
Ändringsbudgeten omfattar driftsbudgeten och investeringsbudgeten.  
I ändringsbudgeten föreslås finansiering av driftskostnader kopplat till 
säkerhet och beredskap på cirka 0,7 mkr.  
Kostnaderna för interkommunala ersättningar för de elever som valt att 
studera på gymnasiet på annan ort har ökat betydligt. Budgeten sänktes inför 
2022 på grund av gynnsamt utfall under 2020/2021, men kostnaderna har 
ökat och gymnasiet har små möjligheter att göra motsvarande besparing 
inom den egna verksamheten. Totalt ökar kostnaderna med 2,5 mkr över 
budget för interkommunala ersättningar, vilket föreslås tillskjutas i 
ändringsbudgeten.   
Efter ett par år där det i princip varit stopp för kvotflyktingar på grund av 
pandemin har Leksand under inledningen av året tagit emot kvotflyktingar 
med mycket stora behov för vilka extra resurser har behövts sättas in inom 
utbildningssektorn. Kommunen erhåller inget extra stöd från 
Migrationsverket för dessa kostnader som bedöms uppgå till 1,9 mkr 2022. 
Justering föreslås i ändringsbudgeten.  
Som en del i projektet ”Våra vägar i Leksand” föreslås ytterligare 
ekonomiskt stöd för ny- och ombildande av samfällighetsföreningar. 
Kommunen har tidigare beslutat om att ge ekonomiskt bidrag med 10 kr per 
meter väg till gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som 
om- eller nybildas i samband med de förrättningar som kommunen har 
ansökt om hos Lantmäteriet. Genom ändringsbudgeten säkerställs att det 
finns utrymme att finansiera tidigare beslutat bidrag om 10 kr per meter väg 
samt ett engångsbelopp om 40.000 kr per gemensamhetsanläggning och 
40.000 kr per samfällighet. Totalt innebär detta att 6,5 mkr avsätts för bidrag 
till processen. Ytterligare 0,7 mkr tillförs processen för övriga kostnader som 
kommunen finansierar.  
Den nya överenskommelsen om medfinansiering av Visit Dalarna innebär en 
gradvis nedtrappning där kostnaden för 2022 blir cirka 0,5 mkr högre än 
avsatt i budget.  
Ytterligare osäkerheter finns vad gäller kostnadsökningar inom bland annat 
livsmedel, drivmedel och energi, men dessa kommer i första hand hanteras 
genom omprioritering och eventuell avvikelse mot budget samt lyftas in i 
kommande års budget när de faktiska kostnadsökningarna blir mer tydliga.  
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Leksands kommun 

Datum 
2022-05-31 
 

Referens 
Dnr Dnr 

Sida 
2(3) 

 

 

Inom förvaltningen har det gjorts ett par verksamhetsförändringar som 
påverkar ramarna mellan sektorer och inom avdelningar. Det rör bland annat 
omorganisationen inom sociala sektorn som inte var fastlagd när underlaget 
till mål och budget togs fram hösten 2021. Även hyrorna för det särskilda 
boendet på Lyckavägen och verksamhetslokalerna i gamla Tibble behöver 
justeras mot bakgrund av faktiska kostnader och fastställda 
avskrivningskostnader. I mål och budget 2022 fanns ingen budget för de 
tomhyror som kommer belasta Sociala sektorn i samband med 
ombyggnationen av gamla Tibble.  
Bildandet av den nya VIA-nämnden föranleder en flytt av kostnader från 
Utbildningssektorn till den nya nämnden genom flytt av AME och 
Integration. Även kostnader för Alléskolan, Gräfningshuset och 
Stationshuset justeras för att belasta rätt verksamhet. Medel flyttas även från 
kommundirektör till Verksamhetsstöd för att möjliggöra förstärkning inom 
HR-området.  
I ändringsbudgeten tas även fördelningen av årets lönekomp med för att 
fastställa sektorernas korrekta ramar.  
När det gäller investeringar har inköp av nya skrivare blivit betydligt dyrare 
än budgeterat. Kostnaden för skrivarna ökar från 1,3 mkr till 1,8 mkr.  
För att öka säkerheten kring den politiska organisationen föreslås inköp av 
datorer/surfplattor till förtroendevalda till en uppskattad kostnad av 0,35 
mkr. Inom övrig säkerhet och beredskap uppgår investeringsbehoven till 
totalt 6,8 mkr där den största delen rör ökad uthållighet vad gäller el-, värme- 
och vattenförsörjning vid kommunens trygghetspunkter.    
Medel behöver även avsättas för åtgärder kopplat till förskolan Myran. 
Ansatsen är fortsatt att dessa kostnader ska tas av entreprenören, men 
kommunen behöver avsätta medel för att finansiera åtgärderna. Uppskattad 
kostnad 2022 är ca 4 mkr. Även lekutrustningen vid Clasparken tas med 
2022 då den beslutades 2021 men hann inte genomföras.   
Inom hemtjänsten görs en satsning för att minska fordonskostnaderna och 
växla över till cykel. Totalt föreslås 6 nya el-cyklar köpas in. Investeringen 
på 120.000 kr beräknas löna sig redan på ett par års sikt.  
Inom samhällsutveckling är bedömningen att ett antal investeringar inte 
kommer genomföras under 2022 utan istället flyttas till 2023. Det rör 
Erosionsåtgärder Åkersön samt Väg Åhlbyn bad och båthamn. GC-väg 
Tällberg samt Moskogsvägen är försenade och delar av kostnaderna kommer 
belasta 2023. Totalt 15,8 mkr flyttas från 2022 till 2023.   
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Driftsbudget 
Det ekonomiska läget är trots den situation vi nu ser i Sverige och omvärlden 
relativt gott under 2022 för kommunsektorn och så även för Leksand. Den 
föreslagna utökningen av ram med ca 15 mkr finansieras av prognostiserad 
uppjustering av skatteunderlaget. Budgeterat resultat enligt 
ändringsbudgeten uppgår till 19,9 mkr. 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-05-31 
 

Referens 
Dnr Dnr 

Sida 
3(3) 

 

 

Investeringar 
Beslutad budget inklusive tilläggsanslag uppgår till 157,5 mkr. Med 
föreslagna justeringar uppgår årets investeringsbudget till 154,7 mkr.  
Tillkommande investeringar bedöms verksamhetskritiska och bör 
genomföras och den totala ramen sänks för 2022 då investeringar skjuts till 
2023.  

Förslag till beslut 
1. Anta reviderad budget 2022 inklusive investeringsbudget. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-31 
Bilaga 1. reviderad driftbudget 2022 
Bilaga 2. reviderad investeringsbudget 2022 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Sektorchefer 
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Bilaga 1 Ändringsbudget 2022 drift 

Budget 2022-2024 Budget 2022 Total justering Ändrings-
budget 2022

MoB

Verksamhetssektorerna
Förvaltningsledning & politik 41,9 0,7 42,6
Verksamhetsstöd 108,6 1,6 110,3
Utbildning 347,1 6,3 353,4
Vuxenutbildning 6,2 -6,2 0,0
Sociala 352,0 6,9 358,9
Samhällsutveckling 60,7 2,0 62,7
VIA-nämnden 0,0 9,9 9,9
Verksamhetssektorernas Nettoram 916,6 21,2 937,8
Finanssektorn
Övrigt, reavinster, mm 0,0 0,0 0,0
Exploateringsintäkter -3,0 0,0 -3,0
Lönekomp 14,6 -12,4 2,3
Priskomp 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar och skuldbokförda intäkter (inv.bidrag.) 43,1 6,4 49,5
Pensionskostnader, avvikelse personalkostnader, mm 18,0 0,0 18,0
Verksamhetens nettokostnader 989,4 15,1 1 004,5
Finansiering
Skatteintäkter -781,2 -8,9 -790,1
Generella Statsbidrag & utjämning -226,2 -7,0 -233,2
Övriga generella statsbidrag -1,4 -0,6 -2,0
Finansiella kostnader 7,0 0,0 7,0
Finansiella intäkter -6,1 0,0 -6,1
Finansiering Total -1 006,5 -16,5 -1 024,4
Årets Resultat 17,1 2,7 19,9
Resultat i  % av skatter och bidrag 1,7% 1,9%
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Bilaga 1 Ändringsbudget 2022 drift 

 

BUDGETJUSTERINGAR/-FLYTTAR

Justering avser Politik och KL VS US SS SU VIA-nämnd Finans Summa

Sänkt PO-pålägg intera transaktioner -39 700,00 -197 800,00 -710 700,00 -843 500,00 -132 200,00 1 923 900,00 0,00
Sänkt PO-pålägg extern kostnad -1 923 900,00 -1 923 900,00

Mattransport Siljansnäs 85 000,00 -85 000,00 0,00
Flytt av budget för CGI Heroma inom sektorn 0,00 0,00
Sänkt PO-pålägg #2 (39,75 till 39,25) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sänkt PO-pålägg extern kostnad 0,00
Omorganisation SS 0,00 0,00
Kapitalkostnader ska ej flyttas 0,00 0,00

Budgetflytt sektorchef-gsk Utbildningssektorn 0,00 0,00
Budgetflytt internhyror 171 800,00 -152 300,00 0,00 -19 500,00 0,00
Budgetflytt hyra Gräfnings 170 000,00 -170 000,00 0,00

Summa budgetjustering 0,00 426 800,00 -237 300,00 0,00 -189 500,00 0,00 0,00 0,00
Budgetram 2022 enl MoB 41 928 200,00 108 637 568,00 347 127 789,89 352 046 178,00 60 688 627,00 6 220 319,00 -935 164 790,00 -18 516 108,11
Justerad Budgetram 2022 41 928 200,00 109 064 368,00 346 890 489,89 352 046 178,00 60 499 127,00 6 220 319,00 -935 164 790,00 -18 516 108,11

Inläst budget Grundbudget BoP 41 925 000,00 109 064 000,00 346 890 900,00 352 046 400,00 60 498 900,00 6 214 700,00 916 639 900,00

Internhyra SÄBO Lyckavägen -877 000,00 -6 353 412,00 6 353 412,00 -877 000,00
VIA-nämnd (Obs jul-dec 2022) -87 500,00 -3 440 050,00 0,00 0,00 3 637 550,00 -110 000,00 0,00
Omfördelning KL -200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skolmiljard 583 991,00 -583 991,00 0,00
Lönekomp 2022 223 000,00 1 075 500,00 4 979 500,00 5 118 419,00 876 125,00 -12 272 544,00 0,00
Kvotflyktingar Insjöns skola & grundsärskola 1 900 000,00 1 900 000,00
IKE gymnasiet 2 500 000,00 2 500 000,00
Säkerhet och beredskap 675 000,00 675 000,00
Enskilda vägar, förrättningar samt bidrag 7 200 000,00 7 200 000,00
Tomhyra Tibble hus A+B under renovering 2 653 354,00 2 653 354,00
Visit Dalarna 500 000,00 500 000,00

0,00
Summa budgetjustering nr 2 698 000,00 1 188 000,00 6 523 441,00 6 894 773,00 2 222 713,00 3 637 550,00 -6 613 123,00 14 551 354,00
Justerad budgetram nr 1 41 928 200,00 109 064 368,00 346 890 489,89 352 046 178,00 60 499 127,00 6 220 319,00 -935 164 790,00 -18 516 108,11
Total ändringsbudget att besluta 42 626 200,00 110 252 368,00 353 413 930,89 358 940 951,00 62 721 840,00 9 857 869,00 -941 777 913,00 -3 964 754,11

Totala justeringar 698 000,00 1 614 800,00 6 286 141,00 6 894 773,00 2 033 213,00 3 637 550,00 -6 613 123,00 14 551 354,00
Lönekomp 223 000,00 1 075 500,00 4 979 500,00 5 118 419,00 876 125,00 0,00 -12 272 544,00 0,00
Övriga justeringar 475 000,00 539 300,00 1 306 641,00 1 776 354,00 1 157 088,00 3 637 550,00 5 659 421,00 14 551 354,00
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Beskrivning

Verksamhetssektorerna

0 Kommunstyrelsen 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000

KS ordförande B KS oförutsedda reserv 5 000 5 000 0 5 000

1 Förvaltningsledning 0 32 000 24 000 0 6 850 6 850 30 850

Kommundirektör Tibble Särskilt boende 32 000 24 000 0 24 000 Minus 8 mkr 2022 justeras mot beräknad slutkostnad exl köp av fastighet från LBAB

Kommundirektör Säkerhet och beredsksap 6 850 6 850 6 850 Enligt separat lista

0 0

2 Verksamhetsstöd 0 2 550 4 260 0 850 850 5 110

Ekonomichef Nytt ekonomisystem 100 0 0 0 Kommer inte hinna prioriteras 2022

Avd chef Kommunikation Digital utbildningsmodul 130 130 0 130

Avdelningschef IT Server och komm.plattform 1 000 1 550 0 1 550 Projekt 2062: Hybridmöten Pleni (B2066) 550 tkr

Avdelningschef IT Övriga investeringar < 1 mkr 870 700 0 700 Servrar, nät & lagring (L), Digitalisering e-tjänster, Helpdesksystem, Monitoriseringssystem samt 

Skrivarhanteringssystem. Skrivarsystem redan klart - togs på driftbudget 2021

Avdelningschef IT Skrivare 2022 0 1 300 500 500 1 800 Inköp av skrivare. Ca 60 st. Köp i stället för leasing. Fördyring pga annan leverantör än vid 

kalkylering
Avdelningschef IT Surfplattor politiker 350 350 350

Avdelningschef Kost & Lokalvård Övriga investeringar < 1 mkr 450 580 0 580 Leveransproblem 2021 (leverans i januari-22 av ex värmevagnar)

3 Utbildningssektorn 0 11 300 15 970 0 0 0 15 970

Utbildningschef Lärmiljö/pedagogiska miljöer (L) 300 370 0 370 NA diskmaskin 70 tkr

Utbildningschef Arbetsmiljö 4 000 4 900 0 4 900 Tidigareläggning av investeringar för ökad kostnadseffektivitet

Utbildningschef Nytt verksamhetssystem US 5 000 5 000 0 5 000

Utbildningschef B Sammilsdal anp arbmiljö 1 000 3 500 0 3 500 Moduler Sammilsdal. Etablering och anpassning av utemiljö tas som investering 2022.

Rektor Gymnasiet Övriga investeringar <1 mkr 600 700 0 700 Teknik och digitalisering samt Maskiner HV-programmet.. Samt tv-system som inte kunnat 

genomföras pga. covid 100 tkr.
Rektor Gymnasiet Datorer 3202 250 250 0 250

Avdelningschef Grundskola B Inventarier paviljonger Sammilsdal 0 900 0 900 Inventarier och VA. Inredning paviljonger med möbler och projektorer

Avdelningschef Frundskola Spånsugsanläggning grundskola 0 200 0 200 Anläggningen är uttjänt och behöver bytas ut

Avdelningschef Kulturskola Instrument Kultursk 2021 100 100 0 100

Enhetschef Arbete & Stöd Övriga investeringar <1 mkr 50 50 0 50 Gräsklippare AME

0 0

4 Sociala Sektorn 100 1 600 0 120 120 1 720

Sektorschef Sociala Välfärdsteknik VoO 100 100 0 100

Sektorschef Sociala Nya Tibble inventarier 0 1 500 0 1 500 Möbelinköp för Lyckavägen som ej genomförts 2021

Avdelningschef ORDBO Cyklar hemtjänsten 120 120 120

5 Samhällsutveckling 0 93 360 106 492 -15 750 5 105 -10 645 95 847

Sektorschef Samhällsutv Ny sporthall projektering 6 200 11 000 0 11 000 Ny slutkostnadskalkyl på 69,1 mkr

Sektorschef Samhällsutv B Ny Leksandsbro 500 500 0 500

Sektorschef Samhällsutv Hundpark 300 0 0 0 Inga planerade kostnader för kommunen 2022

Sektorschef Samhällsutv Åkersön erosionsåtg 2 650 2 650 -2 650 -2 650 0

Sektorschef Samhällsutv Väg Åhlbyn bad-o båthamn 6 100 7 100 -7 100 -7 100 0 Ej startat 2021

Avdelningschef Plan Karta Drönare (L) 100 100 0 100

Avdelningschef Strategisk Plan B RESENOD SILJANSNÄS 0 150 0 150 Ej påbörjad

Ändringsbudget investeringar, 2022, tkr
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Avdelningschef Strategisk Plan BUDGET GC-vägar 2 000 2 000 0 2 000

Avdelningschef Strategisk Plan Moskogvägen 5 000 5 000 -4 000 -4 000 1 000

Avdelningschef Strategisk Plan GC-väg Häradsbygden 500 500 0 500

Avdelningschef Strategisk Plan Limalänken/Limsjöänget 500 1 000 0 1 000 Ej påbörjad 2021

Avdelningschef Strategisk Plan GC-väg Tällberg skola 3 400 3 400 -2 000 -2 000 1 400

Avdelningschef Strategisk Plan B Reinvestering vägbelysn 1 300 1 300 0 1 300

Avdelningschef Strategisk Plan Övriga investeringar <1 mkr 565 665 0 665 Trafiksäkerhet, Cykelräknare samt B Reinvestering byar, Fågeltorn, samt utökning av utsmyckning 

till 200 vartannat år istället för 100 per år
Fastighetsansvarig B Fsk Igelkottten ren+pro 1 300 1 300 0 1 300

Fastighetsansvarig B Limhagen förråd lokaler (L) 300 300 0 300

Fastighetsansvarig Övriga fastighetsinvesteringar <1 mkr 1 065 1 065 0 1 065 B Tillgänglighetsanpassningar, Lås larm samt gondol Gästis

Fastighetsansvarig Fsk Myran åtg eft besiktn 200 200 4 000 4 000 4 200 Belopp oklart

Fastighetsansvarig Lokal förråd, elverk 200 200 0 200

Fastighetsansvarig Reservelverk 700 1 382 0 1 382 Försenad leverans 2021

Fastighetsansvarig Kök Edshult 15 000 0 0 0 LBAB tar investeringen och finansiering sker via hyra

Fastighetsansvarig B vht. anp. fastigheter 3 000 3 000 0 3 000

Fastighetsansvarig B generella fsh investeri (L) 5 500 5 500 0 5 500

Fastighetsansvarig B Storkök, fasta inventar 300 300 0 300

Fastighetsansvarig B Vägförbättringar 3 500 3 500 0 3 500

Fastighetsansvarig Färdigställn resecentrum 0 650 0 650 Nya offerter kommer att begäras in. Oklart om fördyring.

Gatu & utemiljö Lekutrustning Clasparken 450 450 450

Avd chef Näringsliv Förbindelseväg Limhagen 0 2 000 0 2 000 resursbrist, projektering pågår

Avd chef Näringsliv GC-väg Myran 0 2 930 0 2 930 Överför pga. resursbrist ökning pga. GC-väg Totalt 2022 2 930 000kr

Avd chef Näringsliv ÅKERÖ EXPLOATERING (E) 0 355 0 355 Resursbrist 

Avd chef Näringsliv Limsjöänget infrastruktur (E) 0 253 0 253 Tidigare namn N:A INFARTENKVARTERSGATA. 

Avd chef Näringsliv Limsjöänget dagvattenåtg (E) 0 2 600 0 2 600 Tidigare namn: DV-åtgärnder Limsjöänget Hj

Avd chef Näringsliv Lummerhöjden etapp 1 (E) 8 350 12 837 0 12 837 Tidigare namn: Käringberget 3 etapp 1

Avd chef Näringsliv Åkerö 3.0 fd Åkessons (E) 1 500 1 500 0 1 500

Avd chef Näringsliv Jobsgården (E) 750 750 0 750

Avd chef Näringsliv Kv Grönstedt (E) 0 1 300 0 1 300

Avd chef Näringsliv Limhagen norra expl omr (E) 0 1 911 0 1 911 Tidigare namn: Limhagen norra(Olsvedsvä

Avd chef Näringsliv Tunsta (E) 3 000 3 000 0 3 000

Avd chef Näringsliv Infst Lummerhöjden (2506) (E) 13 500 14 700 0 14 700

Avd chef Näringsliv Limhagen Olsvedsv förbindelseväg (E) 0 2 870 0 2 870 Utökad exploatering av Limhagen, samordnas med LBABs byggnation.

Avd chef Näringsliv Fastighetsförvärv expl (E) 2 000 2 000 0 2 000

Avd chef Näringsliv Sönder om SANG 0 40 0 40

Avd.chef Fritid Siljansvallen löparbanor 0 604 0 604 Tidsbrist

Avd.chef Fritid Övriga investeringar fritid ute  <1 mkr 1 110 1 110 0 1 110 Granbergets underhåll (L), Generella inv Fritid (L), Snöskoter (L), Asfaltera parkering siljansvallen och 

Insjöns IP,  2 Snökanoner, Renovering stativ liftar, Bevattning Siljansvallen & Insjön, Traktor, Dressing 

fotbollsplaner, Asfaltering Siljansvallen parkering, Tak till Pistmaskiner, samt utbyte maskiner och 

mindre fordonAvd.chef Fritid Övriga investeringar Leksandshallen  <1 mkr 1 370 1 370 0 1 370 Leksandshallen inventarier (L), Spinningcyklar, Brandlarmcentral, Bastu, Maskiner gym, Skurmaskin, 

Golv WO-sal samt Bastu relax
Avd.chef Fritid Nya sporthallen, inredning 655 655 655

Kulturavdelning Övriga investeringar <1 mkr 1 600 1 600 0 1 600 Belysning, Kassaregister, Lånediskar, Inpassaeringssystem, Inredning, Teknik samt Förstudie 

meröppet
0 0

Vuxenutbildning 0 200 200 0 0 0 200

Rektor Vuxenutbildning Interaktiva skärmar 200 200 0 200

0 0

Totalt 0 144 510 157 522 -15 750 12 925 -2 825 154 697

Exploatering, varav 29 100 44 076 44 076

Totalt exkl Exploatering 115 410 113 446 110 621
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Inriktningsbeslut för planen för ett miljömässigt 
hållbart Leksand 

Beskrivning av ärendet 
Världen står inför stora miljö- och klimatmässiga utmaningar. Leksands 
kommuns Vision 2030 som beslutades 2021, bygger på Agenda 2030 och de 
tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den 
fastslår att Leksand är, som en del av Dalarna, Sverige och världen, 
möjligheternas kommun. Här möter vi samhällets utmaningar på ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt och vi ska ta ansvar för de stora 
utmaningar som finns inom miljö- och klimatområdet. Därför föreslås att 
Leksands kommun tar fram en plan för miljömässig hållbarhet med följande 
inriktning: 
 
Fokusområden 
Planen ska utgå från följande fem fokusområden som vart och ett ska 
innehålla mätbara mål som fastslår kommunens ambitioner på området. Till 
varje område ska det tas fram handlingsplaner som innehåller förslag på 
vilka åtgärder som ska genomföras och vem som är ansvarig, där kommunen 
har rådighet.  
 

1. Avfall och återvinning 
Området ska synkroniseras med den kretsloppsplan (tidigare avfallsplan) 
som tas fram av kommunens VA-bolag Dala vatten och avfall. 
 

2. Energi och transporter 
Området ska behandla kommunens arbete med en fossilfri energiförsörjning 
och effektiv energianvändning i kommunens geografiska område. Inom 
området ska Leksand kommuns energiplan rymmas för att säkerställa Lagen 
om kommunal energiplanering (1977: 439). 
 

3. Klimatpåverkan och klimatanpassning 
Området ska behandla kommunens arbete med resiliens vid förändrat klimat 
och beskriva hur Leksands kommun kan minska sin klimatpåverkan från 
transporter, konsumtion, drivmedel, resande och byggnationer. 

24
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4. Natur och friluftsliv 
Området ska behandla naturen och det den ger oss, ekosystemtjänster, natur- 
och rekreationsområden, sjöar och vattendrag, odlingslandskap, skogar, ett 
rikt växt- och djurliv och ett hållbart friluftsliv. Området ska beskriva och 
hantera målkonflikter. 
 

5. Vatten, avlopp och kemikalier 
Ett hållbart och robust vatten- och avloppssystem handlar om att skapa 
ledningsnät och anläggningar som håller över tid, att skydda viktiga 
vattentäkter långsiktigt samt säkerställa att grundvattnet ger en säker och 
långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning. Området ska behandla tillgång till 
friskt dricksvatten och rening av avloppsvatten. 
Området ska även behandla kommunens arbete med att minska förekomsten 
av ämnen som skadar hälsa eller miljö. 
 
Strategiskt viktiga verktyg 
Planen ska innefatta och behandla följande strategiska verktyg vilka är 
väsentliga för kommunens arbete med att uppnå en miljömässigt hållbar 
utveckling: 

1. Plan för ökad kunskap och ändrade beteenden 
2. Upphandling som omställningsfaktor 
3. Samverkan och koordinering för att stärka omställnings- och 

förändringsarbete 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Anta förslaget till inriktning för planen för ett miljömässigt hållbart 
Leksand. 

2. Uppdra till förvaltningen att, utifrån inriktningens direktiv, för beslut 
i Kommunstyrelsen ta fram handlingsplaner som innehåller förslag 
på vilka åtgärder som ska genomföras och vem som är ansvarig, där 
kommunen har rådighet. 

Slutligt beslut skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Sektorchef samhällsbyggnad Åke Sjöberg 
Leksandsbostäder AB 
Dala Vatten och Avfall AB 
Leksand Vatten AB 
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Inriktningsbeslut för ny Översiktsplan för Leksands 
kommun 2050 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. 
Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver kommunens vilja när det 
gäller framtida mark-, luft- och vattenanvändning i form av exempelvis 
strategier för bebyggelseutveckling, trafikförsörjning, natur och 
kulturmiljöer, riksintressen med flera.  
Som ett första steg i framtagandet av ny översiktsplan har ett förslag till 
inriktning arbetats fram. Inriktningsförslaget grundar sig på Leksands 
kommuns vision 2030 och visar i stora drag riktningen för mark-, vatten- och 
luftanvändningen i kommunen. 
 
I det kommande arbetet med översiktsplanen kommer mark-, vatten- och 
luftanvändningen beskrivas på en mer detaljerad nivå. Ny översiktsplan 
planeras att antas 2025, dessförinnan sker dialog med allmänheten, samråd 
och granskning i enlighet med lagstadgad process.  
 
Leksand ska på ett social, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt ge 
förutsättningar för en positiv samhällsutveckling som tar sikte på 20 000 
invånare år 2050. Fem övergripande strategier har tagits fram för att sätta 
riktningen för översiktsplanen.  Strategierna är beroende av varandra och 
skapar tillsammans, utifrån mark-, vatten- och luftanvändningen, 
förutsättningarna för en hållbar och attraktiv kommun 2050.  

De fem strategierna är: 
1. Erbjuda en attraktiv och trygg boendemiljö 
2. Vara en miljövänlig och klimatsmart kommun 
3. Värna, utveckla och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden 
4. Skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv 
5. Skapa en robust och framtidssäkrad infrastruktur.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn för samhällsutveckling bedömer att inriktningsförslaget ger en god 
grund för en hållbar samhällsutveckling och ger förutsättningarna för det 
fortsatta arbetet med ny översiktsplan.  

26



Leksands kommun 

Datum 
2022-05-30 
 

Referens 
Dnr 2021/1485 

Sida 
2(2) 

 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Anta förslaget till inriktning för kommunens översiktsplan 2050. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-30 

• Inriktningsförslag för kommunens översiktsplan 2050 

• Karta  

Slutligt beslut skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg  
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1 Inriktning för kommunens översiktsplan 2050 
Inriktningsförslaget grundar sig på Leksands kommuns vision 2030 och visar 
i stora drag riktningen för mark-, vatten- och luftanvändningen i kommunen. 
Detta förslag ligger till grund för det fortsatta arbetet med kommunens nya 
översiktsplan.  
Inriktningsförslaget skapar även förutsättningar för att möta framtida behov 
och förändringar i omvärlden såsom exempelvis säkerhetsaspekter, 
klimatpåverkan, energiförsörjning, transportsätt, var och hur människor vill 
bo och arbeta samt hur industrier och verksamheter kommer utvecklas.  
Leksand ska på ett social, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt ge 
förutsättningar för en positiv samhällsutveckling som tar sikte på 20 000 
invånare år 2050. Fem övergripande strategier har tagits fram för att sätta 
riktningen för översiktsplanen.  Strategierna är beroende av varandra och 
skapar tillsammans, utifrån mark-, vatten- och luftanvändningen, 
förutsättningarna för en hållbar och attraktiv kommun 2050. 

1.1 Erbjuda en attraktiv och trygg boendemiljö   
Leksand ska erbjuda en attraktiv och varierad boendemiljö i hela kommunen, 
där hänsyn tas till kulturarvet och samtidigt skapar nya värden för framtiden.  
Detta uppnås genom att: 

1.1.1 Förtäta och bygga på höjden där det är lämpligt. 

1.1.2 Skapa sammanhållen bostadsbebyggelse kring centralort, tätorter, 
bebyggelsestråk och resenoder. 

1.1.3 Möjliggöra för småskalig förtätning med hänsyn till kulturmiljön och 
bykaraktären i områden med bybebyggelse. 

1.1.4 Skapa trygga och levande miljöer genom att blanda boende, 
arbetsplatser och service. 

1.1.5 Bygga och utforma hus med omsorg och med hänsyn till kulturarvet, 
samtidigt som det skapas nya årsringar. 

1.1.6 Skapa socialt hållbara bostadsmiljöer genom varierade boendeformer 
och mötesplatser. 

 
 
 
 
 
 

1.2 Vara en miljövänlig och klimatsmart kommun 
Leksand ska vara en miljövänlig och klimatsmart kommun där ansvar tas för 
framtida utmaningar. 
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Detta uppnås genom att: 

1.2.1 Ta hänsyn till risker för översvämning, skyfall, erosion och andra 
klimatrelaterade utmaningar. 

1.2.2 Värna och utveckla den gröna och blå infrastrukturen för hållbara 
ekosystem. 

1.2.3 Bevara och värna ett varierat jordbrukslandskap för värdet av det 
öppna landskapet, möjliggöra framtida självförsörjning och den 
biologiska mångfalden. 

1.2.4 Utveckla möjligheterna till miljövänlig transporter och 
sammanhängande stråk. 

1.2.5 Skapa förutsättningar för miljövänlig energiförsörjning. 
 

1.3 Värna, utveckla och tillgängliggöra natur- och 
rekreationsområden 

Leksand ska fortsätta vara en framstående natur-, idrotts- och 
friluftslivskommun.  
Detta uppnås genom att: 

1.3.1 Utveckla och värna tillgängligheten till och variationen av 
grönområden, såväl parker som tätortsnära rekreationsområden och 
orörd natur. 

1.3.2 Utveckla våra attraktiva och tillgängliga fritidsanläggningar.  

1.3.3 Utveckla kontakten med Siljan och andra värdefulla vattenområden. 

1.3.4 Möjliggöra för naturturism. 
 

1.4 Skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv  
Leksand ska erbjuda ett brett utbud av varor, tjänster och arbetsplatser och 
skapa goda förutsättningar för näringslivet.  
Detta uppnås genom att: 

1.4.1 Skapa möjligheter till variation av verksamheter inom och i 
anslutning till befintliga verksamhetsområden för att möta framtida 
behov. 

1.4.2 Möjliggöra för utveckling av containerterminal och logistikcentra i 
Insjön. 

 

1.5 Skapa en robust och framtidssäkrad infrastruktur  
Leksand ska ha en robust infrastruktur för teknisk försörjning som 
tillgodoser framtida behov. Även infrastrukturen för transporter är väl 
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utbyggd så att det är lätt att resa såväl inom kommunen som till resten av 
Dalarna, Sverige och världen.  
Detta uppnås genom att: 

1.5.1 Säkerställa områden för nuvarande och framtida behov av teknisk 
försörjning. 

1.5.2 Värna och utveckla tillgängligheten till och framkomligheten på 
Riksväg 70 och Dalabanan. 

1.5.3 Skapa ny vägkoppling mellan Siljansvägen och Riksväg 70.  

1.5.4 Skapa sammanhängande cykelstråk. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-25 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 87 Dnr 2014/760 

Detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt 
del av Noret 2:27 

Redogörelse för ärendet 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för detaljplanen 
2021-03-18 § 52. Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för 
samhällsbyggnad den 2022- 01-20 § 2.  
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 1 februari till och 
med den 22 februari 2022. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 5 april till och 
med den 6 maj 2022 § 38.  
Detaljplanens syfte är att komplettera idag gällande detaljplan med 
skrymmande handel och livsmedelshandel. Gällande detaljplan möjliggör 
bland annat för rastplats, mindre livsmedelshandel, restaurang, bilservice och 
vägreservat. 
Planen omfattar ett område omedelbart öster om järnvägen och norr om 
Leksandsvägens bro över järnvägen. Då dagvatten från området kommer 
behövas ledas till den damm som idag finns i Hjorthagen, söder om 
Leksandsvägen, dammområdet ingår därmed inom planområdet. 
Planområdet omfattas av Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som 
vann laga kraft 2014-10-07-10. Området ingår i planeringsområdet Tätorten 
Leksand. I översiktsplanen föreslår kommunen bland annat 
verksamhetsområden vid den norra infarten och vid eventuell exploatering är 
utformning av byggnader och omgivande miljö viktig då de utgör entrén till 
Leksands tätort. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-25 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningen bedömer att förslag till detaljplan kan godkännas 
och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Ekonomi 
Underlag till detaljplan bekostas av sökande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-10 
Planbeskrivning, 2022-05-19 
Plankarta med bestämmelser, 2022-05-19 
Övriga antagandehandlingar 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-11-16  
Trafikutredning, WSP, 2021-12-01  
Bullerutredning, Ramböll, 2015-11-13  
Åtgärdsplan dagvattenhantering, WSP, 2016-10-12  
Geoteknisk undersökning, Ramböll, 2009-03-16, Reviderad 2016-01-28  
PM Geoteknik, WSP, 2021-08-18  
Lakvattenutredning, WSP, 2017-06-01  
Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning, Ramböll, 
2015-12-09  
PM Deponigas. WSP, 2021-12-03  
Riskbedömning farligt gods, WSP, 2018-02-09 
Komplettering dagvattenhantering WSP, 2022-04-21 
Miljökonsekvensbeskrivning, WSP, 2021-12-22 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i 
kommunstyrelsen:  

1. Godkänna granskningsutlåtandet 
2. Godkänna detaljplanen  

Samhällsutbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Godkänna granskningsutlåtandet 
2. Anta detaljplanen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-25 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Deltar inte i beslutet 
Mats Rönnblad (S) deltog inte i beslutet.  

Beslutet expedieras till 
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun. 
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Besöksadress 
Torget 5 
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0247-144 65 

PlusGiro 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

 

Plan- och kartavdelningen 
Jacob Blomkvist,  
jacob.blomkvist@leksand.se 

Datum 
2022-05-10 

Referens 
2014/760  

 

Detaljplan för Limsjöänget, Noret 2:39, Noret 2:40 samt 
del av Noret 2:27 

Redogörelse för ärendet 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för detaljplanen 
2021-03-18 § 52. Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för 
samhällsbyggnad den 2022- 01-20 § 2.  
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 1 februari till och 
med den 22 februari 2022. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 5 april till och 
med den 6 maj 2022 § 38.  
Detaljplanens syfte är att komplettera idag gällande detaljplan med 
skrymmande handel och livsmedelshandel. Gällande detaljplan möjliggör 
bland annat för rastplats, mindre livsmedelshandel, restaurang, bilservice och 
vägreservat. 
Planen omfattar ett område omedelbart öster om järnvägen och norr om 
Leksandsvägens bro över järnvägen. Då dagvatten från området kommer 
behövas ledas till den damm som idag finns i Hjorthagen, söder om 
Leksandsvägen, dammområdet ingår därmed inom planområdet. 
Planområdet omfattas av Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som 
vann laga kraft 2014-10-07-10. Området ingår i planeringsområdet Tätorten 
Leksand. I översiktsplanen föreslår kommunen bland annat 
verksamhetsområden vid den norra infarten och vid eventuell exploatering är 
utformning av byggnader och omgivande miljö viktig då de utgör entrén till 
Leksands tätort. 
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Leksands kommun 
Datum 
2021-03-03 

Referens 
2014/760 

Sida 
2(2) 

 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningen bedömer att förslag till detaljplan kan godkännas 
och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Ekonomi 
Underlag till detaljplan bekostas av sökande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser  
 
Övriga samrådshandlingar 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-11-16  
Trafikutredning, WSP, 2021-12-01  
Bullerutredning, Ramböll, 2015-11-13  
Åtgärdsplan dagvattenhantering, WSP, 2016-10-12  
Geoteknisk undersökning, Ramböll, 2009-03-16, Reviderad 2016-01-28  
PM Geoteknik, WSP, 2021-08-18  
Lakvattenutredning, WSP, 2017-06-01  
Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning, Ramböll, 
2015-12-09  
PM Deponigas. WSP, 2021-12-03  
Riskbedömning farligt gods, WSP, 2018-02-09 
Komplettering dagvattenhantering WSP, 2022-04-21 
Miljökonsekvensbeskrivning, WSP, 2021-12-22 

Förslag till beslut 
Samhällsutbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Godkänna granskningsutlåtandet 
2. Godkänna detaljplanen  

Samhällsutbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Godkänna granskningsutlåtandet 
2. Anta detaljplanen 

Beslutet expedieras till 
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun. 
 
Plan- och kartavdelningen 
Jacob Blomkvist 
Planarkitekt 
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GRANSKNINGSHANDLING 
 

 
Dnr: 2014/760  
 

Förslag till detaljplan för 

Limsjöänget 
Noret 2:39, Noret 2:40 samt del av Noret 2:27  
Leksands kommun, Dalarnas län 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 18 mars 2021 § 51 positivt planbesked för att pröva 
detaljplan för rubricerat område. Planförslaget godkändes för samråd av 
samhällsbyggnadsutskottet den 20 januari 2022 § 2. 

Detaljplanen ska pröva lämpligheten till att möjliggöra nybyggnation inom befintligt 
verksamhetsområde för delvis nya ändamål. Detaljplanen möjliggör handel med 
skrymmande varor, restaurang, kontor och bilservice inom hela planområdet samt handel 
med livsmedel inom planområdets norra del.  

Detaljplanen ska utformas så att omkringliggande riksintressen och Natura 2000-området 
inte påverkas negativt. Byggnationen som delvis sker på en tidigare deponi ska inte 
medföra risker eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900 och 
dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 1 februari till den 22 februari 2022. 
Sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd 
genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonsering i DT, Magasin Leksand och 
Siljan News den 1 februari 2022. Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets 
foajé och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand.  

Digital dialog  
Allmänheten bjöds in till digital dialog om planförslaget den 9 februari 2022 kl. 12-13 
samt kl. 18-19.30. Under dessa tider hade allmänheten möjlighet att chatta om förslaget 
med ansvariga politiker och tjänstemän. Vid chattillfället inkom åtta frågor som besvarades 
av ansvariga politiker och tjänstemän.  

STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 
Leksands kommun har på grund av planområdets närhet till Natura 2000-området Limsjön 
bedömt att planförslaget kan antas leda till betydande miljöpåverkan. En särskild 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagit fram tillsammans med övriga 
planhandlingar.  

INKOMNA YTTRANDEN 
Under samrådstiden inkom 13 stycken yttranden.  
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Nr Inkommen skrivelse År-Mån-Dag Med  
synpunkt 

Utan  
synpunkt 

1.  Länsstyrelsen 2022-02-24 X  

2.  Lantmäteriet 2022-02-18 X  

3.  Trafikverket 2022-02-15 X  

4.  Dala Vatten och Avfall AB 2022-02-22 X  

5.  Dala Energi AB 2022-02-02 X  

6.  Brandkåren Norra Dalarna 2022-02-01 X  

7.  Skanova (Telia Company) AB 2022-02-11 X  

8.  Ellevio AB 2022-02-17  X 

9.  Miljöpartiet 2022-02-17 X  

10.  Carin Wikström 2022-02-14 X  

11.  Bosse Danielsson  2022-02-14 X  

12.  Boende vid vårdcentralen 2022-02-21 X  

13.  Mia Nyhlén, Lars Olof Björklund, Jan-
Olof Liss, Nils Gunnar Storerkers, Ronny 
Svensson 

2022-02-21 X  
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 
Nedan följer en sammanställning av de inkomna yttrandena. Kommunens kommentar till 
dessa är kursiverad. De skriftliga yttrandena, i original, finns tillgängliga på plan- och 
kartavdelningen. 

1. Länsstyrelsen 
Överprövningsgrundande synpunkter 
Länsstyrelsen har identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap 10 kap 
plan- och bygglagen. 

Mellankommunala frågor 
En etablering av ett nytt handelsområde kan medföra påverkan på närliggande kommuners 
handel på ett sådant sätt att ett samråd med berörd kommun behöver ske, av handlingarna 
framgår inte om Rättviks kommun har tagit del av aktuell detaljplan för samråd. 

Hälsa och säkerhet 
Farligt gods 
En kvantitativ riskbedömning med avseende på närheten till transportleder för farligt gods 
och risken för mekanisk påverkan pågrund av urspårning på Siljansbanan har tagits fram. 
Det är bra att riskbedömningen omfattar en känslighetsanalys avseende en eventuell 
ökning av transporterna med farligt gods på Siljansbanan eftersom alla typer av farligt 
gods ska kunna transporteras på alla rekommenderade transportleder för farligt gods. 
Eftersom planområdet påverkas av flera riskkällor behöver man även bedöma i vilken 
utsträckning det påverkar risknivån. 

Riskbedömningen visar på att risknivåerna sjunker kraftigt vid 30 meters avstånd från 
järnvägen respektive vägen. Några skyddsåtgärderföreslås som införts i planen. En 
föreslagen åtgärd i riskbedömningensom inte reglerats i planen är att utrymningsvägar ska 
anordnas så attdet alltid finns möjlighet att utrymma bort från olyckan. Behovet av att 
införa en sådan planbestämmelse ska värderas. 

Övrigt 
Naturmiljö 
Biotopskydd 
Det är bra att kommunen beskriver de biotopskyddade björkalléerna och att dispens krävs. 
Meningen ”Då träden är planterade i samband med att överfarten byggdes så bedömer 
kommunen att en dispens bör vara möjlig att få om träden flyttas eller att nya träd kan 
planteras på annan plats i anslutning till befintliga alléer” bör tas bort då den kan uppfattas 
som att kommunen ger förhandsbesked inom ett område där Länsstyrelsen ska pröva och 
fatta beslut. 

Trafikfrågor 
Det finns en enskild väg i planområdets norra del. I dag finns ett servitut för utfart som 
kommunen har för avsikt att säga upp. Den enskilda vägen kan komma att bli en tillfart till 
det nya verksamhets- och handelsområdet, vilket är olämpligt med tanke på att denna 
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enskilda väg korsar järnvägen i plan. Kommunen bör beskriva hur plankorsningen och den 
enskilda vägen påverkas av detaljplanen. 

Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan 
Kommunen har bedömt att miljöpåverkan kan antas bli så betydande att en strategisk 
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken behöver göras. Kommunen har upprättat en 
MKB daterad 2021-12-22 för detaljplanen. MKBn visar att ett genomförande av 
detaljplanen inte bedöms innebära någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning att detaljplaneförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Kommentar: 
Mellankommunala frågor 

I arbetet med förslaget till Handelspolicy har angränsande kommuner till Leksand haft 
möjlighet att in komma med synpunkter då Leksands kommunen har sänt förslaget på 
handelspolicy på remiss. 

Under granskningen av detaljplanen kommer kommunen att sända planhandlingarna till 
Rättviks kommun samt Gagnefs kommun. 

Hälsa och säkerhet 

Farligt gods 

Med hänsyn till de olika riskkällornas inbördes avstånd och ringa komplexitet görs 
bedömning att en aggregering (sammanslagning/i hopklumpning) av riskkällorna inte 
påverkar bedömningen av den totala risknivån. Vidare består hanteringen av risk främst i 
tillämpning av skyddsavstånd vilket bedöms vara den mest robusta åtgärden för 
riskreduktion, detta förtydligas i planbeskrivningen. 

Planbestämmelse om utrymningsväg inom 30 meter från gatan Limsjöänget läggs till på 
plankartan.  

Biotopskydd 

Meningen i planbeskrivningen angående biotopskyddade björkalléerna ändras tas bort 
enligt länsstyrelsens önskan. 

Trafikfrågor 

Den enskilda vägen och plankorsningen fyller en viktig funktion för att möjliggöra åtkomst 
till den mast som finns norr om planområdet. Denna funktion måste fortsatt finnas.  

Förbindelse mellan planområdet och den enskilda väg och plankorsning som ligger norr 
om planområdet kommer inte tillskapas. Infart till Limsjöänget ska ske från söder för alla 
som ska besöka planområdet oavsett färdmedel.  

Detaljplanen kompletteras med planbestämmelse (SKYDD) som reglerar att stängsel eller 
plank ska finnas söder om masten vid den enskilda vägen. Därmed hindras ytterligare 
möjligheten att lockas använda den enskilda vägen för att nå planområdet. 

Betydande miljöpåverkan 

Noteras. 
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2. Lantmäteriet  
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden skiljer sig åt mellan vad som anges plankartan och i 
planbeskrivningen. Detta måste rättas till. 

KOSTNADER FÖR OCH INITIATIV TILL LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING 

Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den förrättning som behövs för 
bildande av erforderliga ledningsrätter. 

MARKANVISNINGSAVTAL AKTUELLT MEN LITE FÖR OTYDLIG 
REDOVISNING 

I planbeskrivningen anges att avtal om markanvisning har tecknats. Det anges också att 
exploatören bland annat har rätt att förvärva en del av planområdet som planläggs som 
kvartersmark, att en livsmedelsbutik avses byggas samt att åtgärder ska utföras på 
kvartersmarken.  

Om avsikten är att genomföra markanvisningar ska kommunen enligt 4 kap. 33 § 3 st. 2 
men. PBL redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen 
helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
Detta ska enligt 5 kap. 13 § PBL göras redan i samrådsskedet. 

Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska 
redovisas på en översiktlig nivå, men där det ändå ska gå att bedöma vad åtagandena 
innebär. Lantmäteriet bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte är tillräckligt 
tydliga och behöver därför kompletteras. 

Redovisningen behöver enligt Lantmäteriets mening förbättras och vara mer konkret kring: 

• vilka områden som avses för överlåtelser eller upplåtelser (helst redovisade på 
kartor som komplement till nuvarande skrivelse i planbeskrivningen) 

• vilka fysiska anläggningar exploatören ska utföra och vilken standard de ska ha 
• vilka olika kostnader som exploatören åtar sig att betala 
• åtaganden om att betala eller inte kräva ersättningar 
• tidplan för utbyggnad av de anläggningar som avtalet omfattar 
• om exploatören ska ställa en säkerhet för åtaganden enligt avtalet 

Glöm inte att även redovisa eventuella konsekvenser för fastighetsägare och övriga berörda 
av att planen delvis genomförs med markanvisningsavtal. 

Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet för 
Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall 
avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. 

Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 
kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar 
planhandlingarna. 
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Delar av planen som bör förbättras 

FÄRGER FÖR KVARTERSMARK 

I planförslaget är kvartersmark utlagd för C1, G1, K, P1 och P2 kombinerat med H1 och 
H2. Användningarna bör redovisas bland planbestämmelserna med den färgen som de har i 
kartan i enlighet med Boverkets allmänna råd (2014:5). Råden bygger på att detaljplaner 
ska utformas på ett enhetligt sätt, för att underlätta digitalisering och för att förenkla 
bygglovsprocessen. 

HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER? 

Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner som berörs 
av planområdet. Det är viktigt för allmänheten att det går att förstå konsekvenserna av 
planläggningen. Detta kan till exempel beskrivas genom en text i stil med ”Om föreslagen 
detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, 
men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.” 

Kommentar:  
Genomförandetid 

Kommunen uppdaterar planhandlingen så att det framgår att det är 10 års 
genomförandetid för detaljplanen. 

Kostnader för och initiativ till lantmäteriförrättning 

Det framgår på sida 33 i planbeskrivningen att kommunen ansvarar för att ansöka och 
bekosta de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för genomförande av detaljplanen. 

Markanvisningsavtal aktuellt men lite för otydlig redovisning 

Texten kring markanvisningsavtalen kompletteras i planbeskrivningen.  

Färger för kvartersmark 

Plankartans färger redovisas enligt det sätt som den programvara som detaljplanen är 
framtagen med fungerar. Den färgsättning som används är standard enligt de allmänna 
råd som gällde för tidpunkten arbetet med detaljplanen påbörjades.  

Hur påverkas befintliga planer? 

En mening läggs till för att tydliggöra detta i planbeskrivningen.  

3. Trafikverket 
Plankorsningen Sopvägen och enskilda vägen 

Genom plankorsningen Sopvägen, som befinner sig norr om planområdet, går en enskild 
väg. Den ansluter idag till planområdet och går även längre söderut genom 
industriområdet. 

I trafikutredningen nämns inte plankorsningen och den enskilda vägen. Vi önskar att det i 
kommande handlingar förtydligas vilka vägar som gång- och cykeltrafikanter samt 
biltrafiken ska ta till området. Är förlängningen av den enskilda vägen skyltad som gc-väg? 

Exploateringen skapar en målpunkt, som i sin tur ökar trafikmängderna till och från 
planområdet. 
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Det är olämpligt att binda ihop lokalgatorna inom området med den enskilda vägen, 
eftersom det skulle leda till betydligt mer trafik i plankorsningen, både vad gäller biltrafik 
samt gående och cyklister. 

Skyddet i plankorsningen är inte utformat för en utökad trafikmängd. En matbutik drar 
stora mängder biltrafik och lockar även gående och cyklister, inte minst barn. Skyddet är 
inte tillräckligt för att det ska vara lämpligt att medvetet leda biltrafik och oskyddade 
trafikanter genom plankorsningen. 

Trafikverket saknar ett resonemang om hur närliggande plankorsning påverkas av 
exploateringen. Tex en beskrivning av hur oskyddade trafikanter ska färdas över järnvägen 
när en ny målpunkt uppstår. 

Trafikverket rekommenderar starkt att inte ytterligare trafik ska använda den enskilda 
vägen. Förhoppningsvis är det även kommunens viljeinriktning, för att kunna uppfylla 
lämplighetsvillkoren. 

Trafikverket arbetar långsiktigt med att stänga plankorsningar utan skydd och ombyggnad 
av den aktuella delen kommer inte att utföras i en närtid.Det är därför viktigt att Leksands 
kommun arbetar för att genomfartstrafik inte medges över plankorsningen. 

Besökarna bör därför ledas in i området från ett annat håll. Den enskilda vägen bör inte 
kopplas samman med lokalvägnätet inom industriområdet och planområdet. Det är också 
viktigt att oskyddade trafikanter inte kan komma in på området via plankorsningen och den 
enskilda vägen. Vägen bör stängas av innan planområdet och själva planområdet ska 
stängslas in på ett sånt sätt att oskyddade trafikanter inte kan komma till planområdet via 
plankorsningen och den enskilda vägen. Annars försämras trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter och biltrafikanter vid järnvägen. 

Trafikverket vill därför att planbestämmelsen M4 även ska finnas längs med planområdets 
norra gräns, dvs där plankartan idag visar prickad mark. Kommunen/ exploatören måste 
låta stängsla in hela ytan så att oskyddade trafikanter inte kan komma in via 
plankorsningen. 

Avstånd mellan järnvägen och bebyggelse 

Parkeringen kan vara kvar på den plats som föreslås. Förutsättningen är dock att vatten 
från denna yta inte leds mot järnvägen. Material faller från tåg, tex is, gnistor och sot. Det 
bör vara ett tätare skydd för parkerade bilar med anledning av detta om parkering medges 
närmare än 30 meter från järnvägen. 

Plankartan medger byggnation och hårdgjorda ytor mycket nära järnvägen. Det är riskabelt 
att göra åtgärder i mark och placera byggnader nära järnväg. Markbearbetning, pålning, 
grundläggning, laster från byggnader, att ta bort jordlager mm skapar sättningar i 
järnvägskroppen om detta sker nära järnvägen. 

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, 
räknat från spårmitt på närmaste spår. Ett sådant avstånd ger utrymme för 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjlig-gör en viss utveckling av 
järnvägsanläggningen. 

Det måste alltså vara en större yta än vad som föreslås i plankartan, som är fri, mellan 
järnväg och byggnader. Skälen till det är bla möjligheten till räddningsinsatser vid en ev 
olycka, risker för påverkan på järnvägen pga markbearbetning och laster från byggnader 
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samt utrymme för utveckling av järnvägen. Komplementbyggnader bör därför inte tillåtas 
inom 30 meter från järnvägen. 

Skydd 

Trafikverket vill längs med järnvägen, ha en yta om fem meter från fastighetsgränsen, med 
planbestämmelsen Skydd. Inom denna yta ska stängsel sättas upp. 

Planbestämmelsen Skydd bör också användas för den smala remsa som går i väst-östlig 
sträckning, längst norrut i plankartan. Den har idag benämningen prickad mark. 

Stängsel längs järnvägen 

Det är positivt att ett stängsel ska sättas upp med tanke på trafiksäkerheten. 

Stängsling får inte vara i fastighetsgränsen. Stängsel måste stå på en sådan plats att det kan 
uppföras och underhållas helt utanför järnvägsfastigheten eftersom det inte är tillåtet att 
vare sig människor eller maskiner vistas på Trafikverkets fastighet. Skälet till det är bla 
trafiksäkerhet. Stängslet ska ingå i kvartersmarken. 

Planbestämmelsen M4 anger att stängsel, plank eller staket ska finnas mot järnvägen. Ett 
ev plank som skulle stå nära järnvägen måste klara vindlaster från trafiken på spåren. 
Trafikverket vill veta om det är staket, plank eller stängsel som kommunen planerar för. 

Markanvändning E 

Trafikverket vill att användningen E inte ska vara så nära järnvägen som föreslås. 
Avståndet till järnvägen bör vara minst 30 meter. 

Det kan vara lämpligt att specificera vilken typ av teknisk anläggning som det planeras för. 
E kan innebära allt från dammar till master och de skulle kunna påverka järnvägen 
negativt. 

Trafikutredningen 

Det är positivt att kommunen har låtit göra en trafikutredning. 

Slutsatserna som dras om framkomligheten på väg 70 låter rimliga och likaså förslaget om 
dubbla körfält på Leksandsvägen. Vi bedömer att framkomligheten på väg 70 kommer att 
vara god även efter exploateringen. 

Dagvatten 

Vart ska vattnet som kommer att uppstå pga nya byggnader, tak och parkering, ledas? 
Planerar man att föra det till eller bort från järnvägen? Inget vatten får tillföras järnvägen. 
Dess avvattningssystem är inte dimensionerat för att hantera vatten från andra fastigheter. 

Järnvägens dike ska vara intakt och får inte påverkas negativt av detaljplanen. Diket hör till 
järnvägens anläggning och behövs för dess avvattning. Om avvattningen inte fungerar 
försämras järnvägens stabilitet.  

En flödesberäkning måste göras, som hanterar flöden innan och efter exploateringen, för 
att se vilken flödesökningen blir. Man måste räkna på minst 50 års-regn. 

Hur ska vatten fördröjas och ledas till väg 70? 

Kommer sumpmarken att fungera som fördröjningsmagasin? Det kan innebära att 
vattenytan höjs och därmed påverkar väg 70. Om ytan höjs kan det ge stående vatten längs 
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väg 70 och blötare mark vid väg 70. Detta påverkar i sin tur vägens stabilitet och kan ge 
erosion av väg 70. 

Vi vill att dagvattenutredningen utvecklas. Den beskriver att vägtrummor och att väg 70 
påverkas men säger inte mer än så. I bilderna ser det ut som att vatten enbart leds till älven. 

Kommer vatten från sumpmarken ledas till väg 70? Det framgår inte. 

Om kommunen / exploatören vill leda vatten till väg 70 måste vägtrummorna inventeras 
samt det ska göras flödesberäkning på minst 50-årsregn, på trummor för flöde innan och 
efter exploateringen. Det är inte tillåtet att släppa mer vatten eller vatten med snabbare 
hastighet, än idag genom vägtrummorna. 

Markbearbetning och påverkan på järnvägens stabilitet 

Det är riskabelt att placera byggnader och bearbeta mark nära en järnväg. 

Att bygga och bearbeta mark så nära järnvägen så som föreslås i detaljplanen kommer att 
påverka järnvägen negativt. 

En yta om 30 meter från järnvägen får inte bebyggas, bla för att säkerställa att järnvägen 
inte ska skadas. Grundläggning och pålning får inte påverka infrastrukturen negativt. 
Exploateringen får inte ha negativ påverkan på järnvägen. 

Om kommunen ändå har en intention om att bygga närmare än 30 meter från järnvägen, får 
kommunen ta fram en redogörelse för detta (tex med tanke på markbetning och laster) så 
att inte negativa konsekvenser uppstår för järnvägen. 

Farligt gods 

På järnvägen kan farligt gods transporteras. Hänsyn till farligt gods ska beaktas för 
exploatering enligt de rekommendationer som Länsstyrelsen anger. Eventuella skydds- 
eller riskreducerande åtgärder ska inte placeras inom järnvägsfastigheten. Vi hänvisar i 
övrigt till Länsstyrelsens bedömning. 

Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, som berör planområdet 

Åtgärdsvalsstudien Tillgänglighets-, användbarhets- och trafiksäkerhetsbrist, väg 70 
Djurås-Mora, gjordes under 2020, av bla Trafikverket och Leksands kommun och ska vara 
klar denna månad. Korsningen väg 70/ 919 ingår. Ett av de problem/ brister som hanteras 
är tex nr 11 i Paket Grön 80 km/h, Djurås-Mora, ”Eventuella tillgänglighetsbrister och 
trafiksäkerhetsbrister vid norra infarten till Leksand (70/919), till följd av framtida 
kommunala planer”. ÅVS: en föreslår ett antal åtgärder, som både Trafikverket och 
kommunen står som utförare av. 

Samverkan i tidigt skede 

Trafikverket föreslår dialog i tidigt skede, särskilt när det gäller komplexa planer som 
denna, med många gemensamma beröringsytor. 

Kommentar:  
Plankorsning och den enskilda vägen 

Se kommunens kommentar till länsstyrelsen.  
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Avstånd mellan järnvägen och bebyggelse 

Detaljplanen ändras så att området som ligger inom 30 meter från järnvägen inte tillåts 
för byggnader.  

Stängsel och skydd  

Kommunen anser att det är tillräckligt att ställa krav att stängsel eller plank ska finnas 
mot järnvägen inom kvartersmark. Planbeskrivningen förtydligas så att det framgår att det 
stängsel eller plank som uppförs måste stå på en sådan plats att det kan uppföras och 
underhållas utanför järnvägsfastigheten eftersom det inte är tillåtet att vistas på 
Trafikverkets fastighet. 

Kommunen ändrar bestämmelsen (m3) så att kravet endast gäller stängsel eller plank, inte 
staket. Planbeskrivningen kompletteras med en text om att det skyddande plank eller 
stängsel som uppförs måste grundläggas så att det klarar stora vindlaster från 
förbipasserande tåg.  

Markanvändning E 

Användningen för teknisk anläggning som finns närmst järnvägen specificeras så att den 
endast tillåter återvinningstation (E2) 

Trafikutredningen 

Noteras. 

Dagvatten 

Dagvatten från hela planområdet ska ledas till dagvattenanläggning söder om 
Leksandsvägen i Hjorthagen. En planbestämmelse som reglerar detta finns i detaljplanen 
(b3). Flödet ut från dammen kommer att regleras med ett strypt utlopp så att väg 70 inte 
kommer påverkas av någon ytterligare belastning. Dagvattenutredningen kommer att 
kompletteras innan detaljplanen antas för att visa att väg 70 inte kommer påverkas 
negativt.  

Markbearbetning och påverkan på järnvägens stabilitet 

Detaljplanen ändras så att området som ligger inom 30 meter från järnvägen inte tillåts 
för byggnader. Inom detta område kan dock annan markberarbetning ske till exempel 
hårdgöring och asfaltering. Denna typ av åtgärder bedöms inte medföra sådan påverkan 
på järnvägens stabilitet att särskild utredning krävs.   

Farligt gods 

Noteras, se även kommentar till Länsstyrelsens yttrande.  

Åtgärdsvalsstudie 

Frågor kring detta hanteras inom arbetet med åtgärdsvalsstudien och den dialog 
kommunen har med Trafikverket där. 

Samverkan 

Efter samrådet har ett möte genomförts med Trafikverket för dialog kring kommunens 
åtgärder och förslag till hantering av synpunkter.  

47



11 (36) 

 

 

4. Dala Vatten och Avfall AB 
Synpunkter vatten och avlopp 

Områdets befintliga samt eventuellt tillkommande diken utgör en viktig del i områdets 
samlade dagvattenavledning i enlighet med den dagvattenutredning som tagits fram av 
WSP. 

Det behöver säkerställas att det finns tillräckligt avsatta ytor inom kvartersmark respektive 
gata för att bibehålla de befintliga diken som idag avleder dagvatten inom området samt att 
det finns utrymme för tillkommande diken. 

För att hålla ihop alla delar som berör grundvattenbildning, avledning av lakvatten, dag- 
och dränvattenhantering som berör såväl befintlig som tillkommande bebyggelse är det 
viktigt att kommunen tar ett samlat projektledarskap för att samordna dessa 
frågeställningar inför genomförandet.  

Synpunkter avfall 

Inga synpunkter. 

Kommentar:  
Det område som bedöms behövas för diken och andra dagvattenhantering inom allmän 
plats har avsatts inom detaljplanen. 

Noteras. 

5. Dala Energi AB 
Dala Energi har el och fibernät inom området som dialog måste tas om dessa anläggningar 
berörs. 

Kommentar:  
Information kring dialog läggs till i planbeskrivningen  

6.  Brandkåren Norra Dalarna 
Vårt yttrande kvarstår enligt dokument 2021–000588. 

Från dokument 2021-000588: 

Räddningstjänstens insatstid ligger normalt under 10 minuter till planområdet. 

För att räddningstjänsten ska kunna anses ha tillträde till en byggnad bör avståndet mellan 
uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och byggnadens angreppspunkt normalt 
inte överstiga 50 m. Regelns syfte är att räddningstjänsten ska kunna ställa upp ett 
släckfordon och att byggnaden sedan ska kunna nås utan orimligt lång slangdragning från 
släckbilen. Annan tung utrustning som utskjutsstege ska inte heller behöva bäras allt för 
långa sträckor. 

Beroende på byggnadens utformning kan det finnas flera angreppspunkter som behöver 
kunna nås av räddningstjänsten vid en insats. Räddningstjänstens angreppspunkt utgörs 
normalt av byggnadens huvudentré men kan även bestå av andra ingångar till byggnaden. 
En uppställningsplats för räddningstjänsten förväntas vanligtvis kunna vara allmän väg 
eller motsvarande körbar yta. Om en byggnad placeras så att avståndet mellan byggnadens 
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angreppspunkt och räddningstjänstens uppställningsplats blir för långt krävs att särskild 
räddningsväg anordnas för att säkerställa räddningstjänstens tillgång till byggnaden. 

Placering av brandposter i konventionellt system. 

Brandpostnätet bör byggas med max 150 meter mellan brandposterna enligt P114 
”Distribution av dricksvatten” avsnitt 11.1.3 inom verksamhetsområde för allmän 
vattenförsörjning.  Kapacitet i området uppgår enligt tabell 3.3 till 40 l/sek i brandpostuttag 
samt sprinklerflöde enligt SS-EN 12845 till 30 l/sek. 

Gällande verksamheter med hög brandbelastning till exempel köpcentra, varuhus och 
bilverkstäder. 

Riskutredning är redan gjordangående farligt gods transporter, WSP 2018-02-09, så det 
lämnar vi därhän. 

Räddningstjänsten ska delges riskanalysen och handlingsplanen med åtgärdsförslag 
gällande metangasen i marken så fort den har utformats. 

Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Placering och behov av eventuella brandposter hanteras i bygglovsprocessen. I 
planbeskrivningen läggs till information om brandposter.   

7. Skanova 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.” 

Kommentar:  
Information kring detta läggs till i planbeskrivningen.  

8. Ellevio AB 
Vi har tagit del av planhandlingarna. Vi har inga ledningar eller andra anläggningar inom 
eller i närheten av planområdet, vi avstår därför från att yttra oss i ärendet och avstår från 
ytterligare remisser i detta ärende. 

Kommentar:  
Noteras 
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9.  Miljöpartiet 
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Kommentar:  
Noteras. Samrådsredogörelsen bemöter endast synpunkter som rör detaljplanen för 
Limsjöänget.  

Handel med livsmedel 

Detaljplanen regleras så att den handel som tillåts är enligt kommunens förslag till 
Handelspolicy (2021-12-14) i den specificeras att handel med livsmedel med en maximal 
säljarea om 1500 kvadratmeter ska tillåtas.  

I Handelspolicyn görs avvägningar som bedömer att det är lämpligt att tillåta denna 
begränsade handel med livsmedel inom Limsjöänget. Genom att endast tillåta en viss 
andel handel med livsmedel gör kommunen bedömningen att ett genomförande av planen 
endast kommer ge en marginell påverkan på den övriga handeln till exempel 
sällanköpshandeln i centrala Noret. 

Trafiksituationen 

En övervägande majoritet i Leksands kommun bor utanför de centrala delarna av tätorten 
som medger gångavstånd till någon av livsmedelsbutikerna i Noret. Det innebär att 4/5 av 
kommunens invånare tar bilen eller bussen till centrala Leksand för att handla livsmedel 
om de inte väljer att handla i någon av de andra försäljningsställen av livsmedel som finns 
i kommunen.   

De som bor i centrala Leksand och kan promenera för att handla och behöver inte bege sig 
till Limsjöänget i samma syfte eftersom centrala Leksand erbjuder flera försäljningsställen 
av livsmedel.  

Förutsättningarna för att kunna ta sig till och från Limsjöänget med buss ses som 
synnerligen goda. Merparten av de linjer som trafikerar Leksands kommun trafikerar 
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Leksandsvägen. Det planeras att anläggas en hållplats i området som blir en del av den 
trafik som utgör ordinarie kollektivtrafikutbud. 

Centrala Noret kommer också kunna avlastas av en del tung trafik om en butik flyttas från 
Noret till Limsjöänget. Även en viss andel biltrafik skulle kunna minska om en av 
livsmedelsbutikerna som finns där idag väljer att flytta. I dagsläget finns det även en viss 
logistiska problematik med att större fordon inte kommer in till Noret. Sådan logistik 
kommer att kunna underlättas på Limsjöänget.   

Övriga synpunkter 

Detaljplanen och de utredningar som tagits fram som underlag till detaljplanen är 
framtaga enligt den standard som är vedertagen för denna typ av dokument. 

Miljöpåverkan 

Kommunen har tagit fram ett flertal utredningar samt en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för att utreda och bedöma flera miljöaspekter som skulle kunna leda till negativ 
miljöpåverkan.  

MKBn visar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms innebära någon betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen meddelar i sitt samrådsyttrande att de delar kommunens 
bedömning om att detaljplaneförslaget inte bedöms innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 

10.  Carin Wikström 
Har någon tänkt på att det kommer att bli spring över tågspåret till en eventuell Ica-butik 
på Limsjöänget? 

Ni kommer ju aldrig att få folk att ta omvägen över bron, de som bor i Limhagen och östra 
sidan av Kärringberget kommer att ta den genaste vägen, och det är över tågspåret. Redan 
nu finns det ju en genväg som till och med går att köra på där. 

Kommentar:  
Detaljplanen reglerar att stängsel ska sättas upp mot järnvägen. Vilket gör att det inte 
kommer vara möjligt att ta sig till planområdet från öster genom att passera järnvägen.  

Förbindelse mellan planområdet och den enskilda väg och plankorsning som ligger norr 
om planområdet kommer inte tillskapas. Infart till Limsjöänget ska ske från söder för alla 
som ska besöka planområdet oavsett färdmedel.  

Den enskilda vägen och plankorsningen fyller en viktig funktion för att möjliggöra åtkomst 
till den mast som finns norr om planområdet. Denna funktion måste fortsatt finnas.  

Detaljplanen kompletteras med planbestämmelse som reglerar att stängsel eller plank ska 
finnas söder om masten vid den enskilda vägen. Därmed hindras ytterligare möjligheten 
att lockas använda den enskilda vägen för att nå planområdet. 

11. Bosse Danielsson 
Hej, hoppas att ni har tagit i beaktning hur trafiken ska komma ut från området. Som det är 
idag är det svårt att komma ut från området. En rondell i backen över viadukten är inte att 
tänka på för tex. lastbilar och tyngre trafik.  
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Kommentar:  
Någon cirkulationsplats bedöms inte heller av kommunen som lämplig i detta läge. I den 
framtagna trafikutredningen föreslås andra åtgärder för att skapa en lämplig och 
fungerande infart till området.  

12. Boende vid Vårdcentralen 
De senaste åren har vi boende i området kring vårdcentralen störts mycket av bilar som står 
och spelar fruktansvärt högmusik nere i området runt Cirkel K, återvinningsstationen samt 
Bilkomplaniet. Störningarna har kunnat förekomma alla veckodagar men har intensifierats 
på helger och nätter. Polis har kontaktats många gånger och kontakt har även tagits med er 
på kommunen.  

Vid nybyggnation och förändring av det aktuella området önskar vi att man vidtar åtgärder 
för att mina risken för att boende i närområdet störs av bilar som har platsen som tillhåll 
och inte visar respekt och hänsyn för sin omgivning.  

Kommentar:  
Störningarna är kända av kommunen arbetar aktivt tillsammans med olika aktörer, inte 
minst Polisen, för att minska störningarna. Någon särskild anpassning av detaljplanen 
bedöms inte möjligt. 

Information om den störande aktiviteten och pågående arbete skickas vidare till 
kommande exploatörer för att de ska ha med det i detaljprojektering. 

 

13. Mia Nyhlén, Lars Olof Björklund, Jan-Olof Liss, Nils 
Gunnar Storerkers, Ronny Svensson 
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Bilagor till yttrande i ICA-frågan februari 2022 
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Kommentar:  
Noteras. Samrådsredogörelsen bemöter endast synpunkter som rör detaljplanen för 
Limsjöänget. 

Miljöriskerna för Limsjön 

På grund av närheten till Natura 2000-området Limsjön har kommunen ansökt hos 
Länsstyrelsen om tillstånd att genomföra exploatering inom planområdet. Tillstånd har 
givits med ett flertal villkor, se i planbeskrivning sida 6-7, som till största del har arbetats 
in som planbestämmelser i detaljplanen. Ett av dessa villkor är att inga byggnader får att 
placeras på eller i nära anslutning till deponerade massor. Någon byggnation på 
deponerat material kommer därmed inte kunna ske.  

Kommunen har tagit fram ett flertal utredningar samt en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för att utreda och bedöma flera miljöaspekter som skulle kunna leda till negativ 
miljöpåverkan.  

MKBn visar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms innebära någon betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen meddelar i sitt samrådsyttrande att de delar kommunens 
bedömning om att detaljplaneförslaget inte bedöms innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 

Samhällsekonomiska aspekter 

Bakgrunden till att detaljplanen görs om för att kunna tillåta handel med livsmedel på 
Limsjöänget, om än i begränsad omfattning, baseras på marknadens efterfrågan och en 
viljeinriktning från kommunens politiska majoritet. 

Detaljplanen regleras så att den handel som tillåts är enligt kommunens förslag till 
Handelspolicy (2021-12-14) i den specificeras att handel med livsmedel med en maximal 
säljarea om 1500 kvadratmeter ska tillåtas.  

I Handelspolicyn görs avvägningar som bedömer att det är lämpligt att tillåta denna 
begränsade handel med livsmedel inom Limsjöänget. Genom att endast tillåta en viss 
andel handel med livsmedel gör kommunen bedömningen att ett genomförande av planen 
endast kommer ge en marginell påverkan på den övriga handeln till exempel 
sällanköpshandeln i centrala Noret. 

En övervägande majoritet av de som bor i Leksands kommun bor utanför den omkrets som 
medger gångavstånd till någon av livsmedelsbutikerna i centrala Leksand. Det innebär att 
4/5 av kommunens invånare tar bilen eller bussen till centrala Leksand för att handla 
livsmedel om de inte väljer att handla i någon av de andra försäljningsställen av livsmedel 
som finns i eller utanför kommunen.    

De som bor i centrala Leksand och kan promenera för att handla behöver inte bege sig till 
Limsjöänget i samma syfte eftersom centrala Leksand erbjuder flera försäljningsställen av 
livsmedel.  

Förutsättningarna för att kunna ta sig till och från Limsjöänget med buss ses som 
synnerligen goda. Merparten av de linjer som trafikerar Leksands kommun trafikerar 
Leksandsvägen. Det planeras att anläggas en hållplats i området som blir en del av den 
trafik som utgör ordinarie kollektivtrafikutbud. 
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Centrala Noret kommer också kunna avlastas av en del tungtrafik om en butik flyttas från 
centralaste Noret till Limsjöänget. En vissa andelar biltrafik skulle också kunna minska om 
en av livsmedelsbutikerna som finns där idag väljer att flytta. I dagsläget finns det även en 
viss logistiska problematik med att större fordon inte kommer in till Noret idag vilket också 
kommer kunna underlättas på Limsjöänget.   

Övriga synpunkter 

Detaljplanen och de utredningar som tagits fram som underlag till detaljplanen är 
framtagna enligt den standard som är vedertagen för denna typ av dokument. 

Miljöpåverkan 

Kommunen har tagit fram ett flertal utredningar samt en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för att utreda och bedöma flera miljöaspekter som skulle kunna leda till negativ 
miljöpåverkan.  

MKBn visar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms innebära någon betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen meddelar i sitt samrådsyttrande att de delar kommunens 
bedömning om att detaljplaneförslaget inte bedöms innebär någon betydande 
miljöpåverkan. 

Bilagor till yttrandet 

De handlingar som bilagts yttrandet är till stor del samma material som Norets byalag 
skickade till kommunen i samband med samråd och överklagan av tillstånd enligt 7 kap 28 
a § miljöbalken (”Natura 2000-tillståndet”). Kommunen bedömer att dessa inte behöver 
kommenteras igen och detta yttrande inte är från föreningen Norets byalag. 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden, enligt följande: 

Plankartan 
• Planbestämmelse om utrymningsväg inom 30 meter från gatan Limsjöänget läggs 

till.  
• Kompletteras med planbestämmelse (SKYDD) som reglerar att stängsel eller plank 

ska finnas söder om masten vid den enskilda vägen.  
• Kommunen uppdaterar så att det framgår att det är 10 års genomförandetid för 

detaljplanen. 
• Detaljplanen ändras så att området som ligger inom 30 meter från järnvägen inte 

tillåts för byggnader. 
• Kommunen ändrar så att bestämmelsen som ställer krav på stängsel eller plank mot 

järnvägen inte omfattar staket.  
• Användningen som i samrådet reglerades enbart som teknisk anläggning och som 

finns närmst järnvägen specificeras så att den endast tillåter återvinningstation (E2) 
• Naturområdet där dagvattenanläggning för fördröjning och rening ska finnas utökas 

något åt söder. 
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Planbeskrivningen 
• Ett förtydligas görs med en bedömning av hur en aggregering, det vill säga den 

sammanvägda risken från samtliga riskkällor kring planområdet påverkar den totala 
riskbedömningen.  

• Texten angående biotopskyddade björkalléerna ändras. 
• Texten kring markanvisningsavtalen kompletteras. 
• En mening läggs till för att tydliggöra hur befintliga planer påverkas av 

detaljplanen. 
• Planbeskrivningen kompletteras med en text om att ett plank måste grundläggas så 

att det klarar stora vindlaster från förbipasserande tåg. 
• Information att om befintliga ledningar berörs måste dialog ske med respektive 

ledningsägare läggs till. 
• En kort beskrivning om placering av brandposter läggs till 
• Information om markförlagda teleanläggningar och krav vid påverkan läggs till. 

Utöver de ändringar som listas ovan har även några mindre redaktionella ändringar gjorts i 
texten. Dessa har ingen betydelse för innehållet i planen och noteras därför inte i listan. 

NAMNLISTA 
Det finns inga sakägare med kvarstående synpunkter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att: 

 Godkänna samrådsredogörelsen  
 Ställa ut detaljplanen för granskning.  

 

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
den 16 mars 2022 
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PM GEOTEKNIK

Uppdrag, bakgrund och syfte
WSP har på uppdrag av Leksands kommun studerat tillgängliga underlag för att försöka svara på geotekniska frågor
som har uppkommit i detaljplaneprocessen för Limsjöänget. Leksands kommun håller på att ta fram en ny detaljplan
för Limsjöänget i Leksand för att möjliggöra för etablering av ett handelsområde.

Historiskt har det inom planområdet (se plankarta) bedrivits en deponiverksamhet mellan år ca 1930 och 1969 (se
MKB kap.1.15). Tidigare utredningar har konstaterat att fyllning från deponin återfinns i planområdets östra del. Beslut
har fattats att den förorenade jorden från deponin skall saneras och ersättas med ny fyllning. När den geotekniska
utredningen utfördes 2009 och revideras 2016 fanns inte beslutet om att den förorenad jorden skulle saneras. Den
geotekniska utredningen rekommenderade att byggnaderna skulle grundläggas med slagna stålpålar. Efter att den
geotekniska utredningen utfördes har kompletterade frågor och förtydliganden från myndigheter önskats kring vissa
geotekniska frågor.

Syftet med utredningen är att försöka svara på följande frågor med tillgängligt underlag:

· Är pålning enda möjliga grundläggningsmetod för att bygga inom området (fastän alla förorenade massor ska
flyttas från området och ersättas enligt senare tillkomna villkor från länsstyrelsen)

· Om pålning är ett krav ska det kravet då gälla alla typer av byggnader (även komplementbyggnader o.dyl)
eller endast de större?

· Den naturliga jordarten är erosions känslig, kan det påverka planens genomförande? Behöver det beaktas i
planen?

· Utifrån tillgängligt underlag, går det att beskriva den befintliga deponin mer utförligt?

Tidigare utredningar
Följande utredningar har studerats:

-Noret 2:30 mfl, Leksand Geoteknisk undersökning, rapport Geoteknisk undersökning (RGeo), daterad 2009-03-16,
uppdragsnummer 61350932251 utförd av Ramböll.

-Noret 2:30 mfl, Leksand Geoteknisk undersökning, Teknisk PM Geoteknik, daterad 2009-03-16, rev. 2016-01-28,
uppdragsnummer 61350932251 utförd av Ramböll.

-Leksand Noret 2:27, Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning. Geoteknisk undersökning,
Teknisk PM Geoteknik, daterad 2015-12-09, uppdragsnummer 1320016866 utförd av Ramböll.

-Miljökonsekvensbeskrivning, Leksands kommun, Bilaga 3, underlag för Natura 2000-Tillståndsansökan, Limsjöänget.

-Plankarta Limsjöänget, daterad 2021-06-28.

-Utkast, Planbeskrivning för Limsjöänget, Leksands kommun, Dalarnas län, daterad 2021-06-28.
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Rekommendationer
Inga uppgifter finns tillgängliga för framtida byggnaders stomsystem eller laster, därför antas att nya byggnader
uppförs med en stålstomme, där byggnadens laster förs ned till grundläggningen via stålpelare (punktlaster) då det är
vanligt för handelsfastigheter. I och med att fyllningen/deponin skall schaktas ur och återfyllas med ny fyllning bör
följande grundläggningsmetoder var tänkbara samt med antagandet ovan. Nedan listas tänkbara
grundläggningsmetoder utifrån känd information, ingen rangordning görs av alternativen.

· Nya byggnader grundläggs med pålar, likt tidigare förslag, viktigt att den nya fyllningen efter sanering inte har
för grov fraktion, så att det går att driva pålar genom fyllningen.

· Nya byggnader grundläggs med betongplatta på ny fyllning efter sanering, här bör ett övervägande göras om
även den underliggande torven/gyttjan (mäktighet 0-1,5 m) skall skiftas ur då den är sättningsbenägen som
förklaras i tidigare utredning. Viktigt att schaktarbetet, fyllningsarbetet utförts i enlighet med AMA anläggning
och dokumenteras då det utgör grundläggning till nya byggnader.

· Nya byggnader grundläggs med betongplatta på ny fyllning efter att en överlast har verkat för att ta ut
sättningar i underliggande torvlagret.

Flera tänkbara grundläggningsmetoder finns, exakt vilken typ av byggnader som kräver en viss grundläggning går ej
att säga i detta skede beror på byggnadens stomme och vilka laster den för ned och om ny marknivå skiljer sig mot
dagens.

Den naturligt lagrade jorden har visserligen en fraktion som gör den erosionskänslig, men erosion sker när vind och
eller vatten transporterar jorden, så länge jorden ”skyddas” med gräs/asfalt/krossmaterial ses inga problem med
erosion. Speciellt som det inte finns några vattendrag eller större öppna diken inom planområdet samt att området är
relativt plant.

Med tillgängligt underlag kan inte deponins utbredning inom planområdet beskrivas mer utförligt än tidigare
utredningar. Som beskrivits tidigare tyder sonderingar/provtagningar på att fyllningen avtar åt väster alltså mot
järnvägen.

Fortsatt arbetet
I detta dokument har möjliga grundläggningsmetoder presenterats, i detaljprojekteringen av byggnaderna bör
grundläggning ses över. Det kan även finnas behov av kompletterande undersökningar. Den sydöstra delen av
planområdet är inte undersökt i den tidigare geotekniska undersökningen se Figur 1.

Om deponins utbredning behöver beskrivas mer noggrant rekommenderas mer provtagningar i fält med provgropar
eller skruvprovtagning med borrigg.
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Figur 1 skärmklipp på plankartan där röd markerat område ungefärligt visar den delen av plankartan som inte undersöktes i den geoteknisk
undersökningen som utfördes 2009.

2021-08-17

WSP Sverige AB

Förrättare:  Fredrik Eriksson

Granskare: Mats Granström
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PM DEPONIGAS  

Mätning deponigas för delar av Fastigheterna Noret 2:27 och Noret 2:39 i 
Leksands kommun 
 

Inledning och bakgrund 
Denna promemoria är en sammanfattning av resultat efter första fältmätningen av deponigas vid Limsjöängets delar 
av fastigheterna Noret 2:27 och Noret 2:39 i Leksands kommun. Uppföljningsmätning vid provtagningspunkterna ska 
utföras i slutet av oktober innan slutgiltig rapport sammanställs.  

Bakgrunden till mätningar i fält är följande. 

Under arbetet med den pågående miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen för Limsjöänget, Noret 2:27 samt 
fastigheterna Noret 2:40 och 2:39 lyftes frågan om hur hänsyn tagits till eventuell deponigasproduktion vid anläggning 
av befintliga byggnader och hårdgjorda ytor inom detaljplaneområdet.  

För att undersöka om deponigas fortfarande producerades och ansamlades på ett sätt som kunde innebära risk för 
brand och explosion vid befintliga byggnader och hårdgjorda ytor bestämdes att mätningar av deponigas i mark vid 
nordöstra delen av fastighet Noret 2:39 skulle utföras, se figur 1 och bilaga 1 och 2 för provtagningsområde och 
provtagningspunkternas placering.  

 

Figur 1. Den f.d. deponins ungefärliga utbredning (Grått raster) samt aktuellt område för detaljplanering (Grå 
inramning). 

 

77



 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan för Limsjöänget i 
Leksands kommun 

Stefan Dahlgren  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10252616 2021-12-03  

 2 (10) 

 

  

 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10252616/document/1_Underlag/PM_deponigas/Slutrapport PM Mätning deponigas_UTKAST_20211203.docx

Metod 

Val av mätpunkter 
Provtagningsområde valdes av främst tre skäl. 1) att gränsen för den f.d. deponin bedömdes ligga inom det nordöstra 
hörnet av fastighet 2:39 och 2) att markledningar (som eventuellt kan leda gas till redan bebyggda platser inom det 
område som detaljplaneras) förekom inom det nordöstra hörnet och 3) att det ligger inom det område som ska 
detaljplaneras. I området placerades provtagningspunkterna i linjer från norr till söder och från öst till väst med avsikt 
att finna gränser för den f.d. deponins utbredning och gränser för eventuell deponigasproduktion.  

 

Utformning av provtagningspunkter 
Vid varje utvald provtagningspunkt (10 st.) för gasmätning borrades ett 4 meter djupt borrhål. Borrhålets diameter var 
drygt 10 cm. Topp och bottenslitsade PE rör, 6,3 cm diameter, fördes ner drygt 3 meter i borrhålen, se figur 2. Längs 
upp på de slitsade rören fästet ett tätt PE rör, 1 meter, med lock som skruvades på rörets topp. Locket tätades med 
silvertejp. Borrhålets fylldes, i utrymmet mellan PE rör och jord, med krossmaterial, 8 - 16 mm. I borrhål nummer 2 
utgjordes fyllningsmaterialet av sand, 1 - 2 mm. Vid markytan ner till ca. 25 cm djup fylldes borrhålet med bentonit 
som vattnades för att skapa en tätning ovanför de slitsade rören, se figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 3 meters topp och bottenslitsade PE rör.                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Figur 3. Provtagningspunkt med bentonittätning  

                                                                                                       med tätt PE topprör med lock.  
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Okulär bedömning av jord vid borrning 
Vid borrning av varje borrhål kontrollerades jorden som borren förde upp ur marken okulärt och kvalitativt. Vid den 
okulära besiktningen bedömdes om materialet var blockigt, grusigt, sandigt, lerigt/siltigt eller om det var organiskt och 
om det fyllnadsmaterial och om det organiska kunde vara deponimaterial. Den okulära bedömningen var inte 
vetenskaplig och ska bara betraktas som en spontan bedömning av det uppborrade materialet.  

 

Mätning av gas 
Mätning av gaserna metan, koldioxid, syre och svavelväte utfördes med fältmätare Biogas 5000. Mätningen utfördes 
80 cm ner i de vertikala PE rören. Mätningar utfördes vid två tillfällen 16 - 24 timmar efter att rören installerats. Vid 
mätning avlägsnades lock på installerat rör varefter en slang som var ansluten till fältmätaren fördes ner 80 cm i röret. 
Slangen hade vid 80 cm ett lock som stängde toppen på PE röret under mätningen. Mätning utfördes tills att värdena i 
mätaren var stabila.  

 

Observation av topografi 
Topografisk variation och markens lutning i området bedömdes dels från kartor och flygbilder innan fältbesök. I fält 
kontrollerades marklutning okulärt. Inmätning av lutning utfördes ej. WSP har kontaktat ledningsägare för sektioner 
med information om ledningarnas lutningsgrader i området.  
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Resultat 

Mätning av gas 

Mätningar den 1 oktober 

Mätningarna den 1 oktober utfördes ca. 12 - 24 timmar efter att borrhålen installerats. Se tabell 1 för mätdata som är 
medelvärdet av 2 mätningar den 1/10 2021. I provtagningspunkterna 1 - 4 och 6 uppmättes metan och koldioxid och 
låga till mycket låga syrehalter. I provtagningspunkt 3 och 4 var metanhalterna mycket höga och det tillgängliga syret 
var i princip förbrukat. I provtagningspunkt 1,2 och 6 varierade metanhalterna mellan 2,4 och 10,6 %. 
Koldioxidhalterna var relativt höga och syre förekom men i begränsade mängd.  

 

Vid provtagningspunkt 5, längst västerut, förkom nästan ingen metan och endast låga halter av koldioxid samt höga 
syrehalter.  

 

Vid provtagningspunkterna 7 - 10, provtagningspunkterna längst söderut, förekom ingen metan. Däremot var 
koldioxidhalterna relativt höga och syret till viss del förbrukat, se tabell 1 nedan.  

Provtagningspunkt 1 2* 3 4 5 6 7 8 9 10 
CH4 6,7 2,4 34,6 27,7 0,1 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
CO2 10,4 3,7 19,8 14,7 2,2 14,9 7,5 2,7 4,4 6,8 
O2 6,2 16,4 0,4 2,8 19,6 4,0 10,2 18,2 15,6 11,7 
H2S 0,5 1,0 1,0 2,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 

Tabell 1. % metan (CH4), koldioxid (CO2), syre (O2) och svavelväte (H2S). Medelvärde från två mättillfällen den 1/10.  

 

Mätningar den 19 november  

Mätningarna utfördes den 19 november med avsikt att detektera förändringar i halter av deponigaser vid 
provtagningspunkterna. Liksom vid de tidigare mätningarna så var det vid provtagningspunkt 1-4 och 6 som metan 
uppmättes. Provtagningspunkt 2 hade significant högre halter än vid de första två provtagingarna vilket beror på att 
endast 1-2 mm sand användes som fyllningsmaterial vid den provtagningspunkten vilket skapar begränsad porositet 
och långsam rörelse av gas i marken. Fyllningsmaterialet som användes vid de andra provtagningspunkterna var 8-16 
mm krossmaterial som möjligör snabbare rörelser för gasen.  Vid provtagningspunkterna 3 och 4 var halterna 
fortfarande höga men lägre än vid de tidigare mätningarna, vilket indikerar att den omgivande markan har något lägre 
halter av metan än vid den exakta provtagningspunkten. Vid provtagningspunkterna 5 och 7-10 detekterades ingen 
metan, liksom vid de tidigare mätningarna. Koldioxiid halterna var förhöjda vilket tyder på organisk nedbrytning men 
syrehalterna var höga vilket buffrar mot syrefri nedbrytning och metanproduktion.   

 

Provtagningspunkt 1 2* 3 4 5 6 7 8 9 10 
CH4 6,5 15,5 25,7 12,6 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
CO2 12,3 13,1 13,2 15,3 2,0 10,4 6,2 5,2 4,4 4,7 
O2 1,6 0,2 0,4 0,5 19,9 2,6 14,3 14,4 16,5 13,9 
H2S 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Okulär besiktning av jord vid borrning 

Vid provtagningsrör 1, 2, 3, 4 och 6 

Jorden bestod vid dessa provtagningspunkter av fyllnadsjord från 0 till 1 - 1,5 meters djup. Under fyllningsmaterialet, 
ned till ca. 3 meters djup, fanns ett blandat material som bedömdes som deponimaterial som i vissa 
provtagningspunkter var mer eller mindre blandat med sand. Deponimaterial som kunde identifieras var glasbitar, 
plast, tegel, metall, keramik, bark och ett svart material som bedömdes till långt nedbrutet organiskt material. Från 
grundvattengränsen vid 3 meter, och ned till 4 meter, var materialet likt det i skiktet ovan men innehöll ofta mer svart 
organiskt material och mindre av föremål som tegel, glas och bark.  Vid provtagningspunkt 4 övergick materialet vid 
3,9 meters djup till lera.  

Vid provtagningsrör 5 

Här var skiktet med fyllningsmaterial endast 0,5 meter djupt. Under det fanns ett skikt med sand som sträckte sig ner 
till 2 meters djup. Under sanden fanns block. 

Vid provtagningsrör 7, 8, 9 och 10  

Jorden bestod vid dessa provtagningspunkter av fyllnadsjordfrån 0 till ca. 1 - 1,5 meters djup. Under 
fyllningsmaterialet, ned till ca. 3 meters djup, fanns ett blandat material som bedömdes som deponimaterial som i 
vissa provtagningspunkter var mer eller mindre blandat med sand och kanske även med fyllningsmaterial. 
Deponimaterial som kunde identifieras var glasbitar, plast, tegel, metall, keramik, bark och material som bedömdes 
som organiskt men som inte var svart utan hade en ganska ljus ton. Från 2 - 3 meters djup, och ned till 4 meter, var 
materialet likt det i skiktet ovan men innehöll även det svarta organiska materialet, som återfanns vid 
provtagningspunkterna 1 - 4 och 6, och mindre av föremål som tegel, glas och bark. Vid provtagningspunkt 10 fanns 
block på 2,3 - 2,7 meters djup. Under blocket var materialet återigen mjuk.  

 

Observation av topografi 
Observation i fält och från kartor visar att området är högst i dess nordöstra del och har sin högsta del i den norra 
delen av Noret 2:30 och sluttar i sydlig och sydvästlig riktning från ca. 168 möh till 167,15 - 167,00 vid byggnaden på 
fastighet Noret 2:40. Vid provtagningsområdets nordöstra del uppgår höjden till 167,67. Marklutningen mellan norra 
delen av Noret 2:40 och norra delen av Noret 2:39 är ca. 0,5 grader och från norra delen av Noret 2:39 till byggnaden 
på Noret 2:40 ca. 0,5 grader. Höjddata och sektioner av ledningar har beställts av ledningsägare men ännu ej 
analyserats fullt ut.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Borrning av hålen och den okulära besiktningen av jorden i borrhålen visar att deponimaterial finns vid samtliga 
provtagningspunkter utom provtagningspunkt 5 där deponins utbredning verkar avgränsas västerut.   

Resultatet från gasmätningarna visar att metangasproduktionen är stor till relativt stor norr om den norra infarten till 
fastighet 2:39 och att det vid provtagningstillfället inte fanns någon metangas vid provtagningspunkterna söder om den 
norra infarten, provtagningspunkterna 7 - 10. Däremot visade borrningarna att det finns deponimaterial även vid dessa 
provtagningspunkter och gasmätningarna visar att en nedbrytningsprocess pågår med resultat av förhöjda 
koldioxidhalter och reducerade syrehalter. Om syrehalterna blir mycket låga kommer metan även att produceras vid 
dessa provtagningspunkter. En situation som kan medföra att syrehalterna sjunker är t. ex tjällock under 
vinterperioden. För att säkerställa att metan inte produceras i området bör mätningarna återupprepas.  

Hela området har en svag lutning mot sydväst, ungefär 0,5 grader, vilket betyder att gasen förmodligen inte rör sig 
mot fastighet 2:40 längs fjärrvärmeledningen som går norr om fastighet 2:39, då metangas rör sig uppåt och utefter 
tryckgradienter. Däremot finns risk att gas både produceras och ansamlas under den (2:39) fastighetens parkering i 
den nordöstra delen. Det är oklart om deponimaterial finns under parkeringens nordöstra del men gasen som 
detekterades vid provtagningarna kan antas att den till viss del ansamlas under asfalten. Lutningsgraden betyder 
också att gas kan röra sig längs ledningar och längs vägen, öster om provtagningspunkterna, österut och norrut mot 
fastigheterna Noret 2:30 och Noret 2:31. Om deponigas produceras vid dessa fastigheter idag är inte känt. Om 
deponigas migrerar till Noret 2:30 och 2:31 eller norrut längs vägen är inte känt. Det finns inte heller en fullständig bild 
över vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits vid byggnation på dessa fastigheter.  

 

Risker 
1) Att deponigas ansamlas eller produceras under nordöstra delen av parkeringsplats vid 2:39.  
2) Att syrehalten under vinterperioden sjunker så att även de provtagningspunkter som vid gasmätningen hade 

syresatt nedbrytning av organiskt material övergår till syrefri nedbrytning och producerar metan under den 
perioden. 

3) Att deponigas migrerar i nordöstlig riktning, längs ledningar under väg eller till den östra sidan om vägen och 
ansamlas under väg eller parkering vid fastighet 2:31. Risk finns även att deponigas migrerar till elcentral norr 
om fastighet 2:31 och till biltvätt och tankstation vid fastighet 2:31. Vid elcentral, biltvätt och tankstation finns 
förhöjd risk för antändning.  

4) Att deponigas produceras under vägen och under hårdgjorda ytor under fastighet 2:30 och 2:31 och ansamlas 
under hårdgjorda ytor eller migrerar till byggnader på dessa fastigheter.  

 

Åtgärdsförslag  
 

Nedan anges förslag till åtgärder och aktiviteter framöver för de tre delområdena inom Limsjöänget. Kartorna nedan 
ger en översiktlig bild av de olika områdena som beskrivs i texterna men deponimaterialets utbredning och 
deponigasens eventuella migration i marken är oberoende av dessa gränser varför föreslagna åtgärder måste ske 
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över gränserna och med ett helhetsperspektiv. Åtgärdsförslagen är inte detaljutformade och behöver vidare utredning 
för detaljutformning och dimensionering.   

 

 

 

Delområde 1 

1) I den norra delen av området, från norra delen av 2:39 och längs med vägen norrut på den västra sidan om 
vägen kan antingen ett dräneringsdike anläggas, där deponimaterial schackats bort och ersätts med 8 - 32 
mm krossmaterial, eller så kan vertikala ventilerande gasbrunnar anläggas i en serie i nordsydlig riktning. 
Båda åtgärderna avgränsar gasens migration från öst till väst, mot planerade byggnader. Dräneringsdikets 
översta del kan förslagsvis täckas med oxiderande material eller så kan en oxiderande gasbrunn installeras 
vid dräneringsdikets högsta punkt eller vid en samlingsbrunn för ventilerande gasbrunnar. 
 

2) Bortschaktning av deponerat material vid de ytor som planeras att bebyggas samt med en säkerhetsmarginal 
kring byggnaden. Deponimaterial får ej finnas under byggnaden.  
 

3) Tillse att inga markledningar till och från byggnad inom delområdet dras genom områden med deponerat 
material.  

Delområde 2 

1. Vid den nordöstra delen av fastighet 2:39 bör horisontella ventilerande rör installeras. Dessa rör kan 
förslagsvis leda deponigas till området vid provtagningspunkt 3 och 6 eller 1 och 2, se bilaga 1 och 2. Rören 
leder gasen till ett gemensamt vertikalt rör som fungerar som skorsten eller till en metanoxidationsbrunn. 
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Vilket alternativ som är lämpligast och hur de horisontella vertikala rören och eventuell metanoxidationsbrunn 
ska dimensioneras och placeras måste utredas vidare.  
 

2. Vidare behövs gasmätningarna upprepas vid provtagningspunkterna dels för att kontrollera om metan kan 
detekteras vid provtagningspunkter 7 - 10 efter att dessa rör har varit installerade en period och dels för att se 
hur gasproduktionen ser ut då tjällock skapas vid markytan. Ytterligare provtagningspunkter kan vara 
nödvändiga och bör övervägas.  

Delområde 3  

1. Området öster om vägen, som redan bebyggts, måste undersökas vidare avseende deponigasproduktion, 
markledningsinfrastruktur.  
 

2. Vidare bör man kartlägga vilka riskreducerande åtgärder som vidtagits vid byggnation på dessa fastigheter 
samt vilka åtgärder som behöver vidtagas.  

 

Förslag på fortsatta undersökningar.  
För att gå vidare med detaljplanearbetet bedöms befintligt underlag vara tillräckligt för ställningstagande om markens 
lämplighet. Under utredningsarbetet har det dock identifierats behov av ytterligare undersökning för att kunna bedöma 
bedöma behovet av åtgärder inom andra delar av området Limsjöänget, än de som omfattas av pågående 
detaljplanearbete. Förslag på fortsatta undersökningar är: 

1) Sammanställ information från bygghandlingar och dokumentation vilka åtgärder, avseende riskreducering för 
deponigas, som vidtagits vid de fastigheter som bebyggts, med byggnad, hårdgjord yta, vid Limsjöänget.  

2) Installera provtagningspunkter söder om provtagningspunkterna 7 - 10 för att få en uppfattning om hur långt 
söderut nedbrytning av deponimaterial sker.  

3) Undersök om deponigas produceras i marken vid fastigheterna 2:30 och 2:31.  
4) Utför teoretisk beräkning hur stor produktion som sker i hela området med vägledning av deponins 

avgränsning, gasmätdata samt historik. 
5) Kartlägg markledningsinfrastruktur i fastigheterna 2:30 och 2:31. 
6) Granska alla markledingars profiler i området som detaljplaneras och i fastigheterna 2:30, 2:31 samt 2:39 och 

2:40.  
7) Utför riskanalys efter att ovanstående har utförts. 
8) Upprätta handlingsplan med åtgärdsförslag. 

 

 

Stockholm-Globen 2021-12-03 

 

WSP Sverige AB 

 

Stefan Dahlgren 
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Bilaga 1. Provtagningsområde 
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Bilaga 2. Provtagningspunkter med infrastruktur och höjdkurvor 
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1. Inledning och syfte

Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Leksands kommun genomfört en
miljöteknisk undersökning inom fastigheten Leksand Noret 2:72 i Leksands
kommun. Syftet har varit att undersöka eventuell föroreningsförekomst i mark,
grundvatten och markluft/deponigas. Syftet har också varit att utreda eventuell
spridning av föroreningsämnen lösta i grundvatten till den nedströms liggande
Limsjön. Uppmätta halter i mark och grundvatten har legat till grund för en
översiktlig riskbedömning med avseende på miljö och hälsa inom aktuell fastighet

2. Bakgrund

Leksands kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för Limsjöänget i
Leksand, även kallat ”Statoilområdet” eller Norra infarten. Ny detaljplan ska
möjliggöra livsmedelshandel och skrymmande sällanköpshandel.
I området har det funnits en gammal deponi. Deponiområdet är enligt
länsstyrelsens MIFO Fas 1 klassat som riskklass 3. Limsjöänget ligger i närheten
av Natura 2000-området Limsjön (SE620258), som är en artrik våtmark öster om
riksväg 70. Av den anledningen har undersökningen på platsen även omfattat en
undersökning av eventuell föroreningsspridning.

2.1 Tidigare undersökningar
Följande undersökningar har tidigare genomförts på angränsande fastighet i öster
Geoteknisk undersökning, bilserviceanläggning, AB Nils Skoglund, 2005-05-25 och
Miljöteknisk markundersökning, Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, 2005-12-19.
Resultatet av undersökningarna har visat följande:

· Fyllnadsjord med en mäktighet av 4-5 m överlagrandes silt/lera
påvisades, förekomst av sopor och byggrester påträffades i
fyllnadsmaterialet. Grundvattenytan förekom vid ett djup av 3,3-4,1 m
under markytan.

· Endast föroreningsförekomst i grundvatten undersöktes. Halterna av zink
och bly gav klassningen måttligt allvarligt enligt Naturvårdsverkets
indelning av tillstånd för förorenat grundvatten.
Spår av oljeföroreningar påvisades.. Föroreningen misstänktes ha sitt
ursprung i annan föroreningskälla. Sammanfattningsvis bedöms påvisade
föroreningshalter som låga i jämförelse med nuvarande
bedömningsgrunder.
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· Inför byggandet av bensinstation söder om fastigheten undersöktes
förekomst av deponigas. Metangashalter mellan 8-40 % uppmättes.
Byggnader som uppfördes inom fastigheten utrustades med gasdränrör.

3. Områdesbeskrivning

Fastigheten Leksand Noret 2:27 är belägen i den nordöstra delen av Leksands
tätort, se figur 1 nedan. Inom den aktuella delen av fastigheten som undersökts
finns en grusplan med en återvinningsstation samt i övrigt gräsbevuxna ytor med
en del träd. Markanvändningen i fastighetens närområde utgörs av följande.

I norr återfinns ett lägre beläget skogsområde med ett dike/mindre bäck.

I väster gränsar fastigheten mot järnvägsspår.

I söder har Åkessons bilcenter i Leksand verksamhet (Leksand Noret 2:39), och
på längre avstånd i samma riktning återfinns en mindre damm dit enligt uppgift
dagvattensystemet leder(muntlig uppgift Leksands kommun). I sydostlig riktning
från fastigheten återfinns en Statoil bensinstation (Leksand Noret 2:31).

I öster gränsar fastigheten mot Bilhandel inom Leksand Noret 2:30. Längre
österut passerar riksväg 70 i nord/sydlig riktning och öster om denna återfinns
Limsjön på ca 300 m avstånd från Leksand Noret 2:27.

De är tydligt att jordmaterial har tillförts det aktuella området då markytan har ett
betydligt högre läge än vid diket i norr och att riksväg 70 skär igenom ett område
utfyllt med tillförda jordmassor på vardera sidan. Uppskattningsvis slutar det
utfyllda området ca 50 m öster om riksväg 70, ca 100 m från Limsjön.
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Limsjön

Figur 1: Översiktskarta, ungefärligt läge för Leksand Noret 2:27 är markerat med
en röd prick

Figur 2: Leksand Noret 2:27
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4. Omfattning

Den miljötekniska undersökningen har omfattat följande.

· Planeringsarbete inklusive platsbesök (2015-10-13) för att välja lämpliga
platser för undersökningspunkter

· Fältundersökning
· Jordprovtagning vid totalt 8 undersökningspunkter
· Undersökning av markluft/deponigas i totalt 3 undersökningspunkter
· Installation av totalt 8 grundvattenrör
· Pejling av grundvattenytor i de 8 nya rören samt i 2 gamla
· Provtagning av 6 grundvattenrör

· Kemisk laboratorieanalys av jord, grundvatten och markluft/deponigas

· Utvärdering och rapportering
· Bedömning av uppmätta halter i mark och grundvatten i jämförelse med

applicerbara riktvärden
· Utvärdering av spridningsförutsättningar av grundvatten till Limsjön
· Översiktlig riskbedömning baserat på uppmätta föroreningshalter
· Slutsats och sammanfattning

5. Utförande

5.1 Fältundersökning
Fältundersökningen omfattade provtagning av jord och markluft/deponigas samt
installation av grundvattenrör. Undersökningen utfördes 14-15 oktober 2015.
Provtagning av grundvatten utfördes 22 oktober 2015. Omfattningen av
undersökningen sammanfattas i tabell 1 nedan. Platsen för provpunkter redovisas
i Figur 2 och bilaga 1.

Tabell 1: Omfattning av undersökning
Provtagning Antal undersökningspunkter
Jord 8
Grundvattenrör 8
Markluft 3
Grundvatten (pejling/provtagning) 10/6
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Figur 3: Provtagningspunkter, redovisas också i bilaga 1

5.1.1 Jordprovtagning
Jordprovtagning utfördes med hjälp av jordskruv på borrbandvagn ned till
maximalt 5 m under markytan. Jordlagerprofilen kartlades och noteringar kring
syn och luktintryck antecknades. Provtagningen avslutades vid djup for bedömd
tät naturlig opåverkad jordart. Jordprov i intervall av 1 m uttogs för
laboratorieanalys. Samtliga jordprover hölls kylda under fältarbetet. Utvalda
jordprover valdes ut för kemisk laboratorieanalys. Vilka prov som skickades in för
laboratorieanalys avgjordes utifrån noteringar i fält och med syftet att olika
provtagningsdjup skulle representeras.

Jordprovtagning utfördes i totalt 8 undersökningspunkter. Endast kartering av
jordlagerföljd utan jordprovtagning utfördes i punkter på längre avstånd från den
aktuella fastigheten (4 undersökningspunkter), samt i punkter för provtagning av
deponigas (3 punkter).
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5.1.2 Installation av grundvattenrör
Installation av grundvattenrör genomfördes i jordskruvhål efter att
jordprovtagning utförts. Totalt installerades 8 grundvattenrör, varav 7 utgjordes
av PEH-ror med en innerdiameter av 41 mm. Nedersta metern av rören utgörs av
ett filter (slitsat rör) för intag av grundvatten och omkring filtret placerades
filtersand. Vid marknivå tätades utrymmet kring rören med bentonitlera for att
förhindra infiltration av vatten från markytan. Ett av rören försågs med en körbar
betäckning (Däxel) eftersom den var placerad i en köryta. Ett rör utgjordes av ett
stålrör eftersom det var mycket svårt att borra i marken vid den aktuella platsen.

5.1.3 Provtagning av deponigas
Provtagningen utfördes med hjälp av statiska kammare. En statisk kammare är en
behållare som läggs på markytan in i vilken gasen tillåts diffundera, se Figur 4. .

Figur 4 Statisk kammare i de olika provtagningsstegen

Ett hål togs upp i marken ned till 4 meter under markytan med hjälp av
borrbandvagn. Kammaren placerades över hålen och en blandning av lera och
vatten användes som tätning mot markytan. Kammaren lyfts av i väntan på att
provtagningen påbörjas.

Gas från deponin tillåts diffundera in i behållaren genom hålet. Provtagning sker
efter 4, 16 och 32 minuter med hjälp av en kanyl och en spruta (se Figur ). En
volym av 30 ml gas tas från kammaren genom ett gummiseptum och sprutas i en
vial (22 ml). Vialerna är sköljda och fyllda med helium vid atmosfärstryck.
Gasprovet trycks i vialen och övertrycket släpps ut m.h.a. ventilen mellan sprutan
och kanylen. Utifrån takten i vilken gashalten ökar i kammaren kan ett flöde
beräknas (se Figur  under resultatkapitel). Utöver gasprovena togs 3 st. prover på
omgivande luft. Resultaten används för att uppskatta analysosäkerheten.
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5.1.4 Provtagning av grundvatten
Provtagning av grundvatten genomfördes den 22 oktober 2015. Provtagningen
utfördes med hjälp av vattenhämtare av plast, s.k. bailers. Innan prov uttogs för
kemisk laboratorieanalys tömdes rören på minst en rörvolym for att säkerställa att
vattnet som provtogs utgjordes av tillrinnande grundvatten från omkringliggande
mark. Grundvattenprov for lakvattenparametrar och metaller samlades in i
plastflaskor, prov for metaller filtrerades. Grundvattenprov för analys av organiska
ämnen samlades in i glasflaskor. 6 av de installerade rören provtogs i syfte att få
en uppfattning om halter nära deponin samt närmare Limsjön.

6. Bedömningsgrunder

6.1 Jord
Som bedömningsgrunder för jord används Naturvårdsverkets generella riktvärden
för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). Dessa finns i två klasser beroende
på markanvändning; känslig markanvändning och mindre känslig
markanvändning.

KM– Känslig markanvändning
Markkvaliteten begränsar inte valet av markanvändning. Alla grupper av
människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en
livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.

MKM – Mindre känslig markanvändning
Markkvaliteten begränsar valet av markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller
vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas på området
under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt.

Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid
mindre känslig markanvändning, t.ex. kan vegetation etableras och djur tillfälligt
vistas inom området. Grundvatten på ett avstånd av 200 m från området och
ytvatten skyddas.

Nuvarande markanvändning och den som är aktuell efter omvandling av området
anses klassificeras som MKM. Eventuella jordmassor som schaktas ur i samband
med markarbeten på platsen måste dock hanteras i enlighet med de
föroreningshalter som uppmätts och skickas till en mottagarstation godkänd för
aktuella föroreningshalter.
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6.1.1 Grundvatten
För metaller har Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten
(Metodik för inventering av förorenade områden, Rapport 4918) använts som
bedömningsgrund. Naturvårdsverket anger riktvärden, d.v.s. koncentrationer
under vilka negativa effekter på människa eller miljö inte anses kunna riskeras.
Riktvärden utgör gränsen mellan ”mindre allvarligt” och ”måttligt allvarligt”.

SGU:s klassindelning enligt bedömningsgrunder för dricksvatten har använts för
parametrar som analyserats för att bedöma eventuell påverkan av den misstänkta
deponin nedströms. Skalan för bedömning av vattnets tillstånd är för flertalet
parametrar är indelad i fem klasser: (1) – Mycket låg halt till (5) – Mycket hög
halt (eller motsvarande). En strävan har varit att redovisa klassgränser som
innebär effektförändringar. De valda klassgränserna för de högsta klasserna utgår
för de flesta parametrarna från risken för hälsoeffekter eller från tekniska och
estetiska aspekter då vattnet används som dricksvatten.
Vidare har halterna av dessa ämnen jämförts med handbok från IVL (Handbok för
lakvattenbedömning, metodik för karakterisering av lakvatten från avfallsupplag,
2000), där halter som påvisats vid andra deponier finns angivna.

För petroleumkolväten har riktvärden för bensinstationer i drift använts (SPI,
2011). Uppmätta halter har jämförts med riktvärden med avseende på skydd av
ytvatten och våtmarker samt för ånginträngning till byggnader.

Naturvårdsverket har även sammanställt bedömningsgrunder för förorenat
ytvatten baserade på effekter och koncentrationer av förekommande ämnen.
Gränsen mellan ”mindre allvarlig” och ”allvarlig” är den nivå som ger ökade risker
för biologiska effekter. Inga ytvattenprover har analyserats. Limsjön är ett viktigt
skyddsobjekt för aktuell fastighet, därför har halter i grundvatten även jämförts
med kriterier för ytvatten, även om en kraftig spädning av halter i grundvatten
jämfört med vad som kan uppmätas i ytvatten kan antas.

6.1.2 Markluft, deponigas
Proven som togs analyserades m.h.a. en gaskromatograf (GC) vid Luleå Tekniska
Universitet. . Ett gasprov tas genom vialens lock och analyseras med avseende på
metan, koldioxid, syre, kväve och svavelväte. Rapporteringsgränsen är 100 ppm
för samtliga gaser.

Resultaten för analysen av proven används för att räkna om mängden och flödet
av respektive gastyp i kammaren. För varje provpunkt plottas de korrigerade
analysresultaten gentemot tiden.
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7. Resultat

7.1 Fältundersökning
Resultatet av jordprovtagningen visade att markprofilen bestod av
fyllnadsmaterial med en mäktighet av ca 3 m inom den aktuella fastigheten. Vid
platser utanför fastigheten var lagret av fyllnadsmaterial tunnare eller saknades
helt. Fyllnadsjorden underlagrades av torv och organisk jord ovan tätare
växellagrad lerig/siltig jord. Inga tydlig lukter, synintryck eller andra noteringar
som indikerade föroreningsförekomst påvisades under fältarbetet. I ett fåtal
jordprov påträffades material som glas och annat icke naturligt material. I
provtagningspunkt RAM12 direkt öster om aktuell fastigheten påträffades mycket
grovt material vid borrning (troligen stenblock) och det var mycket svårt att
installera grundvattenrör samt att utföra jordprovtagning.

Vid tillfallet for grundvattenprovtagning var grundvattnet grumligt i de flesta rör
på grund av det siltiga jordmaterialet som förekommer. Vattnet i provtagningsrör
G:a1 var rostrött. Inga tydliga lukter, synintryck eller andra noteringar som
indikerade föroreningsförekomst påvisades vid provtagningstillfället. Stålröret
RAM12 fungerade dåligt och det var inte möjligt att erhålla grundvattenprov. På
grund av detta har detta rör inte tagits med vid interpoleringen av
grundvattenytan inom området..

7.2 Spridningsförutsättningar i grundvatten
Grundvattenytans läge pejlades i totalt 10 grundvattenrör, förutom nya rör ingick
två rör som installerats tidigare (Ga:1,Ga:2). Inmätta nivåer redovisas i Bilaga 3.
I figur 5 (Bilaga 2) redovisas en interpolation av grundvattenytans nivåer. Nivån
for den mindre dammen i söder och for Limsjön har endast uppskattats utifrån
befintliga GIS-kartor.
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Figur 5: Grundvattnets flödesriktning, redovisas även i Bilaga 2.

Vid Leksand Noret 2:27 har flödet till synes en nordostlig gradient, i riktning mot
G:a1. Området är mer låglänt och det förekommer ett mindre dike här. Det är
huruvida alltid svårare att uttala sig om tolkningar vid randen för ett interpolerat
område. I den södra delen syns en sydlig gradient som ett resultat av dammen,
vilken kan antas stå i kontakt med RAM 7 och RAM8. Resultatet av interpolerade
grundvattenytor visar dock att grundvattnets flödesriktning är övergripande östlig
mot Limsjön.
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7.3 Laboratorieanalyser

7.3.1 Jord
Uppmätta halter i jord redovisas nedan tillsammans med Naturvårdsverkets
generella riktvärden för förorenad mark i tabell 2 och 3 nedan. Halter som
överskrider MKM redovisas med fet stil och orange markering, halter som
överskrider KM redovisas med kursiv stil och gul markering. Inom undersökt
område anses det mest aktuella riktvärdet i dag och efter omvandling av platsen
vara det för mindre känslig markanvändning, MKM.

Tabell 2: Kemiska laboratorieanalyser av organiska ämnen i jord (mg/kg TS)

Provpunkt/
ämne

PA
H-L

PA
H-
M

PA
H-
H

Alifat
er

Alifat
er
>C10
-C12

Alifat
er
>C12
-C16

Alifat
er
>C16
-C35

Aroma
ter
>C8-
C10

Aroma
ter
>C10-
C16

Aroma
ter
>C16-
C35

PC
B-7>C8-

C10

RAM 1 0-1
<0.
03 1.2 1.5  * * * * * * * *

RAM 2 1-2
<0.
03

<0.
05

<0.
08

* * * * * * * *

RAM 2 2-3
<0.
03 1.3 1.7

* * * * * * * *

RAM 3 0-1
<0.
03

<0.
05

<0.
08

* * * * * * * *

RAM 3 2-3
<0.
03

0.6
7

0.7
7

* * * * * * * *

RAM 4 2-3
<0.
03

<0.
05

<0.
08

* * * * * * * *

RAM 4 3-4
<0.
03

<0.
05

<0.
08

* * * * * * * *

RAM 5 0-1
0.0
3

0.0
95

<0.
08

* * * * * * * *

RAM 11 2-3
0.0
49 3.1 3.5 <2 <10 <10 60 <10 <1 <1 1.1

KM 3 3 1 20 100 100 100 10 3 10 0.0
08

MKM 15 20 10 120 500 500 1000 50 15 30 0.2

*ingen analys

Sammanfattning
Inga uppmätta halter av organiska ämnen överskrider riktvärdet för MKM. Halten
av polycykliska aromatiska kolväten med medelhög molekylvikt och hög
molekylvikt (PAH-M och PAH-H) överskrider riktvärdet for KM i provtagningspunkt
11 vid djupet 2-3 m. Halten av PAH-H överskrider riktvärdet for KM i
provtagningspunkt 1 vid provtagningsdjupet 0-1 m samt i provtagningspunkt 2 vid
djupet 2-3 m
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Tabell 3: Kemiska laboratorieanalyser av metaller i jord (mg/kg TS)

Provpunkt/Ämne
As Ba Cd Co CR Cu Ni Pb V Zn

ämne

RAM 1 0-1 <2.5 38 0.34 4.4 11 13 6.4 38 18 110

RAM 2 1-2 <2.5 17 <0.2 4.9 23 12 8 17 19 37

RAM 2 2-3 <2.5 14 <0.2 4.6 33 10 11 14 20 38

RAM 3 0-1 <2.5 11 <0.2 4.1 8.6 7.8 6.3 11 20 33

RAM 3 2-3 <2.5 14 <0.2 3.8 7.4 6.5 5.8 14 18 35

RAM 4 2-3 <2.5 14 <0.2 2.9 6.1 5 4.2 14 14 49

RAM 4 3-4 <2.5 16 <0.2 5 19 7.5 8.2 16 20 37

RAM 5 0-1 <2.5 17 0.34 3.4 7.1 24 5.2 17 14 460

RAM 11 2-3 10 92 1.4 7.6 27 62 25 92 21 970
KM 10 200 0.5 15 80 80 40 50 100 250

MKM 25 300 15 35 150 200 120 400 200 500

Sammanfattning
Halten av zink överskrider riktvärdet för MKM i provtagningspunkt 11 vid djupet 2-
3 m under markytan. Halten av kadmium och bly överskrider riktvärdet for KM i
undersökningspunkt 11 vid djupet 2-3 m under markytan. Halten av zink
överskrider riktvärdet for NV-KM i undersökningspunkt 1 och 5 vid djupet 0-1 m
under markytan
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7.3.2 Grundvatten
I Tabell 4 nedan redovisas resultaten för laboratorieanalyserna med avseende på
organiska ämnen i grundvatten. Uppmätta halter som överskrider använda
bedömningsgrunder redovisas med en gul markering och fet stil.

Tabell 4: Kemisk laboratorieanalys av organiska ämnen i grundvatten (ug/l)

Provpunkt/Ämne

A
lif

at
er

>C
5-

C
8

A
lif

at
er

>C
8-

C
10

A
lif

at
er

>C
10

-C
12

A
lif

at
er

>C
12

-C
16

A
lif

at
er

>C
16

-C
35

A
ro

m
at

er
>C

8-
C

10

A
ro

m
at

er
>C

10
-C

16

A
ro

m
at

er
>C

16
-C

35

PA
H

-L
,s

um
m

a

PA
H

-M
,s

um
m

a

PA
H

-H
,s

um
m

a

ämne

RAM1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <2 <0.1 <0.2 <0.3

RAM 5 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <2 <0.1 <0.2 <0.3

RAM 6 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <2 <0.1 <0.2 <0.3

RAM 7 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <2 <0.1 <0.2 <0.3

RAM 9 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <2 <0.1 <0.2 <0.3

Gammalt rör G:a1 - - - - - - - - 0.2 <0.2 <0.3
SPI-RV Ångor i
byggnader

3 000 10 25 - - 800 10000 25000 2 00 10 300

SPI-RV
Miljörisker
Våtmarker

1500 1000 1000 1000 1000 150 15 15 40 15 3

SPI-RV
Miljörisker
Ytvatten

300 150 300 3000 3000 500 120 5 120 5 0,5

Sammanfattning
Inga av de uppmätta halterna överskrider SPI:s riktvärden med avseende på
ångor till byggnader, miljörisker för våtmarker eller för ytvattendrag. Samtliga
uppmätta halter underskrider aktuell metods rapporteringsgräns.
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I Tabell 5 nedan redovisas resultaten för laboratorieanalyserna med avseende på
metaller i grundvatten. Uppmätta halter som överskrider respektive riktvärde
redovisas med motsvarande färgmarkering enligt tabellen nedan samt med fet
stil.

Tabell 5: Metaller i grundvatten (ug/l)
Provpunkt/Ämne Pb Cd Cu Cr Ni Zn Hg Pb
ämne
RAM1 <0.02 0,045 8,7 0,12 4,5 18 <0.1 <0.02
RAM 5 0,056 0,044 22 4,1 7,7 53 <0.1 0,056
RAM 6 0,066 0,04 8,5 0,33 3,2 65 <0.1 0,066
RAM 7 0,05 0,011 4 0,16 1,9 6,7 <0,1 0,05
RAM 9 0,22 0,19 23 2,3 5,4 82 <0.1 0,22
Ga:1 32 0,089 7,3 13 9,7 25 <0,1 32
 Mindre allvarligt < 10 <5 <2000 <50 - <5 - < 10

Måttligt allvarligt 10-30 5-15
2000-
6000

50-150 -
5-10

- 10-30

Allvarligt
30-100

150-
500

6000-
200000

150-
500

-
10-100

- 30-100

Mycket allvarligt <100 >500 >20000 >500
100-
1000

- <100

Bedömningsgrunder för ytvatten
Pb Cd Cu Cr Ni Zn Hg Pb

Mindre allvarligt
<3 <0,3 <9 <15 <60 <60 - <3

Måttligt allvarligt 3-10 0,3-1 9-30 15-45 60-140 60-180 - 3-10

Allvarligt
10-30 1-3 30-90 45-150 140-

450
180-
600

- 10-30

Mycket allvarligt >30 <3 <90 <150 >150 >600 - >30

Sammanfattning
Förutom halter av zink i fem punkter och bly i en innebär samtliga halter som
uppmätts att situationen bedöms som mindre allvarlig enligt indelning av tillstånd
för förorenat grundvatten (Naturvårdsverket, 1999). Halten av zink innebär att
tillståndet bedöms som allvarligt i samtliga undersökningspunkter förutom RAM7
där tillståndet bedöms som måttligt allvarligt. Högst halt av Zink uppmäts i
grundvattenröret närmast Limsjön. Halten av bly i punkt G:a1 innebär att
tillståndet bedöms som allvarligt.

Vid en jämförelse med bedömningsgrunder för ytvatten hamnar uppmätta halter i
kategorin mindre allvarligt alternativt allvarligt för zink. Halten för bly i punkt G:a
1 hamnar i kategorin mycket allvarligt.
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I Tabell 6 nedan redovisas resultaten för laboratorieanalyserna med avseende på
kem-fysparametrar, näringsämnen samt ett antal anjoner som kan påvisa
förekomst av deponi.

Tabell 6: Kemisk laboratorieanalys av kem-fysparametrar i grundvatten (mg/l)
Punkt

ALK
H

C
O

3

Kond
m

S/m

pH

Klorid,
m

g/l

Sulfat,
m

g/l

FosfatP-
m

g/l

Fosfor
m

g/l

N
H

4-
Kväve
(m

g/l)

N
itratkväv

e

N
itritkväv

e

Kväve
m

g/l

RAM 1 290 53.4 7 21 15 <0.01 3.3 0,52 <0.01 <0.005 1

RAM 5 570 102 6.4 44 1.3 <0.05 4.5 3,4 <0.01 <0.01 7.6

RAM 6 960 264 6.9 400 16 <0.05 7.9 11 <0.01 <0.02 20

RAM 7 480 74.2 6.8 9.9 11 <0.05 1.7 3,4 <0.01 <0.02 5.1

RAM 9 330 53.1 6.7 7.1 2.3 <0.1 0.45 0,6 <0.01 <0.02 1.9

gamla 88 31.6 6.2 35 3.1 <0.05 0.89 1,2 0,06 <0.02 11

Klass 1 >180 - >8,5 <10 <0,02 - <0,05 <2 <0,01

Klass 2 60-180 - 7,5-8,5 10-25
0,02-
0,04 -

0,05-
0,1 2-5 0,01-

0,05

Klass 3 30-60 - 6,5-7,5 25-50
0,04-
0,1 -

0,1-
0,5 5-20 0,05-

0,1

Klass 4 10-30 - 5,5-6,5 50-100
0,1-
0,6 -

0,5-
1,5

20-
50

0,1-
0,5

Klass 5 <10 - <5,5 >100 >0,6 - >1,5 >50 >0,5-

Metanogen
deponi
(IVL)

- 430-
2700

6,4-8,5 360-
4900

22-460 - 0,16-
4

93-
870

30-
900

Sammanfattning
Förutom för ammoniumhalten hamnar alla uppmätta halter inom klass 1-3. Halten
av ammonium ligger i klass 4 eller 5. Jämförelser av halterna som uppmätts med
exempel på värden från deponier där metan produceras (IVL) visar att uppmätta
pH-värden och fosforhalter ligger inom intervallet för när metangas påvisats inom
deponier. Värdena för de flesta uppmätta parametrar är dock lägre än angivna
intervall. Ingen analys av vilka halter av dessa ämnen som förekommer som
bakgrundshalter har genomförts.
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7.3.3 Markluft, deponigas

Resultaten från gasmätningarna har sammanställts i Figur 6,7 och tabell 7 nedan.

Figur 6 Metanflödet vid de 3 undersökta punkterna. Punkt1-3 : ram13-15

Figur 7 Koldioxidflödet vid de 3 undersökta punkterna. Punkt1-3 : ram13-15

Punkt ram13; 4;
1,9

Punkt 1; 16; 4,5

Punkt 1; 32; 6,6

Punkt 2; 4; 0,0 Punkt 2; 16; 0,1 Punkt 2; 32; 0,1
Punkt3; 4; 0,6

Punkt 3; 16; 1,0
Punkt 3; 32; 1,5

G
as

ha
lt

(%
)

Tid (min)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 1; 4; 1,2

Punkt 1; 16; 2,9

Punkt 1; 32; 4,4

Punkt 2; 4; 0,5
Punkt 2; 16; 0,7 Punkt 2; 32; 0,7Punkt 3; 4; 0,7

Punkt 3; 16; 1,4

Punkt 3; 32; 2,3

G
as

ha
lt

(%
)

Tid (min)

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3
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Tabell 7 Gasflöden från borrhålen
Metan Koldioxid
m3/år m3/år

Ram13 67 36
Ram14 0,87 12
Ram15 20 21

Sammmanfattning
Resultaten visar att det bildas deponigas inom Noret 2:27 och att gasbildningen är
över 10 m3/år för respektive gas (se tabell 8 ).  Båda gaserna  bildas i samband
med nedbrytning av organiskt material. Störst gasflöde mättes vid punkt 1 medan
punkt 2 hade lägre flöden och punkt 3 visade på låga halter och flöden. Kvoten
mellan metan och koldioxid ligger mellan 1 och 1,8 vilket tyder att gasen är ”ren”
deponigas som kommer upp genom borrhålet och att man inte fått påverkan av
inträngande atmosfärsluft i provet.

8. Översiktlig riskbedömning av föroreningar i jord och
grundvatten

Föreliggande riskbedömning är översiktlig. Riskbedömningen har utförts utgående
från halter av föroreningsämnen i jord och grundvatten samt generella
bedömningsgrunder och riktvärden. Det bör påpekas att antalet
undersökningspunkter och analyserade prover är begränsat.

8.1 Föreningssituation
Resultatet av utförd miljöteknisk undersökning har i huvudsak påvisat låga
föroreningshalter i jämförelse med använda rikt- och jämförelsevärden i jord och
grundvatten. Undersökningen har endast omfattat ett fåtal punkter. Det är möjligt
att högre föroreningshalter förekommer i områden som inte undersökts.
Undersökningen av deponigas har visat att det bildas deponigas i deponin och att
gasbildningen är över 10 m3/år för respektive gas (metan och koldioxid).

8.2 Skyddsobjekt

8.2.1 Hälsa
Fastigheten ska omvandlas och i framtiden användas till livsmedelshandel och
skrymmande sällanköpshandel. Människor som arbetar inom fastigheten och på
fastigheter nedströms i grundvattnets flödesriktning, samt människor som tidvis
besöker platsen kan anses utgöra skyddsobjekt. Ingen människa antas att bo på
fastigheten eller i dess närhet i grundvattnets bedömda spridningsriktning.
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8.2.2 Miljö
Limsjön, som är ett Natura 2000 område beläget nedströms i grundvattnets
bedömda flödesriktning, anses vara det primära skyddsobjektet för aktuell
fastighet. Marklevande organismer på aktuell plats kan anses ha ett begränsat
skyddsvärde då platsen är utfylld med tillförda jordmassor samt att andra
industriverksamheter förekommer i närområdet. Den största andelen ytor kan
antas komma att vara hårdgjorda i framtiden vilket ytterligare påverkar
livsförhållandena for markmiljön. Fågellivet och andra organismer som
förekommer i den nedströms liggande Limsjön anses ha ett högt skyddsvärde på
grund av sjöns klassning som Natura 2000-område.

8.2.3 Naturresurser
Grundvatten ska generellt anses vara skyddsvärt vid riskbedömningar på grund av
dess värde som naturresurs. Ingen förekomst av brunnar för dricksvattenändamål
förekommer på den aktuella fastigheten eller nedströms i dess närhet.
Grundvattnet bedöms dock att stå i kontakt med nedströmsliggande Limsjön.

8.3 Spridningsvägar och Exponeringsvägar
Den huvudsakliga spridningsvägen för föroreningar anses vara via transport med
grundvatten. Transport via damning kan ske idag, men anses mindre troligt i
framtiden då det kan antas att de flesta ytor kommer att vara hårdgjorda efter att
området omvandlats. Människor som arbetar på platsen eller besöker den tillfälligt
kan löpa en risk att utsättas for förorening via inandning av inomhusluft om
flyktiga ämnen förekommer i marken. Direkt hudkontakt med förorenad jord samt
oralt intag av förorenad jord är andra möjliga exponeringsvägar. Dessa
exponeringsvägar anses mest troliga vid tidvisa schaktarbeten, eftersom de flesta
ytor kan antas komma att vara hårdgjorda i framtiden. Norr om fastigheten finns
ett skogsparti, intag av bär är en annan tänkbar exponerinsväg för föroreningar.
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9. Slutsatser och diskussion

Halterna av föroreningsämnen som uppmätts i jord och grundvatten har generellt
varit låga i jämförelse med använda bedömningsgrunder.

Zink överskridande riktvärden med avseende på mindre känslig markanvändning
har påvisats i en provtagningspunkt vid provtagningsdjup 2-3 m under markytan.
Exponeringen för metaller i jord kan i första hand anses ske via direktkontakt med
partiklar via oralt intag eller hudkontakt. Direktkontakt med förorening vid detta
djup i marken kan anses vara mindre troligt förutom vid eventuella schaktarbeten.
Under exploateringsarbetet och vid framtida schaktarbeten bör dock hänsyn tas till
att urschaktade massor kan innehålla föroreningar. Föroreningshalten i massor
som schaktas ur och skickas bort till deponering bör verifieras med provtagning
för att säkerställa att de hanteras i enlighet med aktuell föroreningsgrad.

Utredningen av organiska ämnen i grundvatten har inte påvisat några halter av
föroreningsämnen som överskrider använda riktvärden. Uppmätning av metaller i
grundvatten visar att lakning av metaller tycks ske. Ingen analys av materialets
lakbarhet har utförts. Förutom halter av zink i fem punkter och bly i en innebär
samtliga halter som uppmätts att situationen bedöms som mindre allvarlig enligt
indelning av tillstånd för förorenat grundvatten . Vid jämförelse av halter i
grundvatten med kriterier för ytvatten bör man ha i åtanke att en kraftig spädning
av halter i ske i ytvattenrecipienten.

Halterna av Halterna av kemfys parametrar visar ingen tydlig påverkan av en
metanogen deponi, även om pH och ammonium ligger inom intervall för halter
vissa ämnen/parametrar i grundvatten har ett högre värde närmare deponin än
nedströms/sidoströms, skillnaden är dock inte särskilt stor.

Den eventuella påverkan från det undersökta området tycks vara lokal och
uppmätta halter är lägre i grundvattenrör på längre avstånd från deponin. Detta
tyder på att om en påverkan sker vid deponin så är denna avtagande och effekten
närmare Limsjön är begränsad. Utfyllda områden förekommer dessutom mellan
den aktuella fastigheten och Limsjön, varför källan till halter som uppkommer vid
Limsjön är oklar.

Förekomst av deponigas har påvisats. Vilket innebär kan innebära risk för
explosionsrisk och kvävningsrisk/förgiftning. Deponigas kan även orsaka
luktolägenhet.  Om området skall bebyggas finns det risk för att gasen tränger in i
byggnaden och orsakar olägenheter och olyckor.

Vid nybyggnation inom området anser Ramböll att åtgärder för att säkerställa att
gas inte kommer in i byggnaden utredas vidare. Detta kan innebära att
byggnaden byggs lufttätt, grunden ventileras och gastransport underlättas. Vid
nybyggnation på närliggande fastigheter har också deponigas påvisats, varför nya
byggnader utrustades med gasdränrör.
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1 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Leksands kommun genomfört en 
utredning för att kartlägga huruvida lakvatten från en nedlagd deponi vid 
Limsjöänget i Leksand sprids mot Natura 2000-området Limsjön.  

Syftet med utredningen är att titta på om en planerad exploatering av 
Limsjöänget kan öka mängden lakvatten som rinner mot Limsjön och därmed 
påverka det närliggande Natura 2000-området negativt.  

2 BAKGRUND 

Deponin vid Limsjöänget användes av Leksands samhälle för blandat avfall 
fram till dess att deponin på Igelberget öppnade. Deponin var i drift från 
ungefär 1930-1968/1969. I deponin förmodas både industriavfall såväl som 
hushållsavfall finnas, det finns dock sparsamt med historisk information. 
Recipienten till deponin har bedömts vara ett dike med utlopp i Limsjön 
(Leksands kommun, 2007). 

Leksands kommun arbetar med framtagandet av en ny detaljplan vid 
Limsjöänget. Delar av deponin är idag bebyggd med bl.a. drivmedelsstation. 
Enligt detaljplan ska det inom området inrymmas livsmedelshandel och 
skrymmande sällanköpshandel. Delar av den planerade detaljplanen, som 
ännu inte är bebyggd, är belägen ovanpå den gamla deponin. I samband 
med att man arbetat med att ta fram en detaljplan för området har det 
uppkommit frågor kring huruvida det finns en risk för att exploatering av 
Limsjöänget leder till en ökad lakvattenspridning från området och därmed 
negativt påverkar Natura 2000-området Limsjön.  

I det område av detaljplanen som ligger nära eller ovanpå deponin planeras 
det i nuläget en livsmedelsaffär. Byggnader i närområdet är pålade och det 
är därför troligt att pålning är den grundläggningsmetod som kommer att 
användas även inom detaljplaneområdet.  

Det behöver klargöras om detaljplanen kommer att påverka Natura 2000 
området. Om det visar sig att det blir en ökad påverkan bör denna påverkan 
om möjlig begränsas. Blir det en ökad påverkan på ett betydande sätt kan 
det krävas tillstånd enligt 7 kap Miljöbalken 28a §.  

Limsjön är utpekad som ett Natura 2000-område och därmed en del av EU:s 
ekologiska nätverk av värdefulla naturområden. Syftet med natura 2000 är 
att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer 
förstörs.  

I Figur 1 nedan redovisas ett utkast till plankarta för det aktuella 
detaljplaneområdet, se även Bilaga 1.  
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Figur 1 Utkast till detaljplanekarta daterad 2016-06-07, Leksands kommun. Gräns till 
Natura 2000-området och Limsjön är belägen ca 250 m öster om planområdet, se 
Figur 3 nedan. 

3 OMFATTNING 

Fokusområdet för denna rapport är att bedöma den planerade 
exploateringens påverkan på Natura 2000-området. I rapporten bedöms 
också eventuell lakvattenspridning från deponin samt risker med ökad 
påverkan från deponin genom den planerade exploateringen. Viss utredning 
av miljörisker i mark och risk för människors hälsa inom detaljplan har också 
gjorts. 

I arbetet med denna utredning har ett antal fältundersökningar genomförts. 
Information som framkommit från dessa fältundersökningar har kompletterats 
med material från tidigare genomföra undersökningar. Undersökningarna 
som genomförts i denna utredning är följande:  

· Kartering av vattenflöden  
· Sticksondera för att kartlägga jordart i ytliga jordar och därigenom 

bedöma det ytliga grundvattnets strömningsriktning 
· Provta markmaterial med hjälp av skruvborrning 
· Provtagning av vatten i befintliga grundvattenrör, samt två 

ytvattenflöden 
· Mätning av grundvattennivåer i befintliga grundvattenrör 
· Komplettera gamla grundvattenrör med nya för att bättre belysa 

föroreningsspridning 
· Provta ytvatten i in- respektive utflödet till Limsjön samt i en punkt 

nära förmodat utströmningsområde. 

Kontakt har hållits med länsstyrelse inför varje fältdel för att samråda om 
utredningen och provtagningar. 
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4 OMRÅDESBESKRIVNING 

4.1 ORIENTERING 
Limsjöänget ligger mellan riksväg 70 och Leksands centrum, se Figur 2.  

 

Figur 2.Översiktskarta 

Platsen för den aktuella detaljplanen redovisas i Figur 2. Den södra delen av 
detaljplanen är redan bebyggd. Utifrån tidigare utredningar har deponins läge 
ritats in i Figur 3. Natura 2000-området Limsjön redovisas också i Figur 3. 
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Figur 3. Planerad detaljplan, deponi och Natura 2000 område. 

I norr avgränsas detaljplaneområdet och deponin av ett mindre skogsparti 
och mot väster av järnvägen. Mot söder avgränsas deponin och detaljplanen 
av Leksandsvägen. Deponins östra del tangerar Natura 2000-området och 
skärs av från det övriga deponiområdet genom att riksväg 70 löper genom 
deponin. Stora delar av deponin är i dagsläget exploaterad med asfaltsytor 
och kommersiell verksamhet.  

4.2 AVRINNINGSOMRÅDEN 
Planområdet och Limsjön tillhör ett 60 km2 stort avrinningsområde som 
sträcker sig ca 10 mil norr om Limsjön (VISS, 2017). 

Utredningsområdet ligger i den södra delen av detta avrinningsområde, inom 
ett delavrinningsområde som redovisas i Figur 4. I detta 
delavrinningsområde ingår Limsjön. Delavrinningsområdet är 679 ha (6,79 
km2) (SMHI, 2016). Utloppet från avrinningsområdet avser Limsjöns utlopp 
till Österdalälven. 
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Figur 4. Kartbild med delavrinningsområde till utloppet av Limsjön utmarkerat. 

4.3 RECIPIENTER 
Recipienten för planområdet är Limsjön och därefter Österdalälven.  

Det befintliga dagvattennätet för närområdet kring Limsjöänget leds ut till 
Österdalälven (WSP, 2015). 

4.3.1 Miljökvalitetsnormer 
Vattenmyndigheten beslutade i december 2009 om miljökvalitetsnormer för 
varje ytvattenförekomst samt för många grundvattenförekomster och 
skyddade områden i distriktet. Miljökvalitetsnormerna är en del av 
genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) anger den tidpunkt där lägsta godtagbara 
miljökvalitet ska vara uppnådd. Den grundläggande målsättningen med MKN 
är att alla vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status 
fram till 2015. I de fall där detta ansetts omöjligt har längre dispens getts. 
Sådant är fallet för Österdalälven där dispens har getts till 2021 för att uppnå 
god ekologisk status. Gemensamt för alla vattenförekomster är även att den 
befintliga statusen ej får försämras. 

4.3.2 Österdalälven 
Österdalälven klassades 2009 till måttlig ekologisk status, medan den 
kemiska statusen klassades som god. Orsaker till att Österdalälven bedömts 
att ej uppnå god ekologisk status är på grund av de flödesregleringar och 
kontinuitetsförändringar som sker i vattendraget både uppströms och 
nedströms.  
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4.3.3 Limsjön 
Limsjön är en gammal vik av Österdalälven som sedan älvens reglering 
succesivt växt igen under 1900-talet. Leksbodaån flyter genom området och 
Vargnäsån ansluter i norra delen av sjön. Sjön omges till större del av 
åkermark, och merparten av dess tillrinningsområde utgörs av åkermark. 

Den ekologiska statusen från 2015 anges vara måttlig. Till den ekologiska 
statusen hör allmänna förhållanden avseende vattenkemi (fys-kem) och 
näringsämnen. Dessa parametrar anges vara av statusen god. 

Med avseende på hydromorfologi har vattenförekomsten fått klassningen 
måttlig bland annat på grund av en hög andel brukad eller anlagd mark i 
närheten av sjön samt förekomst av två vandringshinder (VISS, 2016). 

Den kemiska statusen anges inte uppnå god status. Detta beroende på den 
automatklassning som gäller generellt i Sverige med avseende på bromerad 
difenyleter och kvicksilver (VISS, 2017). 

SMHI har modellerat ett vattenflöde per månad för utloppet av Limsjön med 
data från år 1981 till år 2013. Det modellerade medelvattenflödet är ca 
19 440 000 m3/år utifrån dessa data (SMHI, 2017), se Bilaga 2. 
Medelvattenföring över året varierar mellan ca 0,1 m3/s och 2 m3/s, 
högflöden under april och lågflöden under vintermånaderna januari-februari 
samt sensommarmånaderna juli-september. 

4.3.4 Natura 2000 
Limsjön är en nationellt intressant sjö med avseende på den artrika 
förekomsten av kransalger. Stora delar av sjön är idag igenvuxen på ytan av 
vattenaloe (Stratiotes aloides). Vattenaloen har brett ut sig så mycket på ytan 
av sjön att den har påverkat fågellivet och förekomsten av kransalger 
negativt.  

Limsjön är trots detta en näringsfattig sjö där tillförsel av näringsämnen 
bedöms som positivt för sjöns vegetation och fågelliv. 

Siljans reglering ledde till att Limsjön under 1900-talet successivt växte igen 
med bladvass, starr och fräken. En restaurering av våtmarken har ändrat det 
förhållandet. 1989 återskapades den öppna sjöytan genom bearbetning av 
vegetationen med rotorkultivator och 1990 gjordes en fördämning i sjöns 
utlopp. Med hjälp av infrysning och vattenståndsvariationer har därefter 
ingen nämnvärd igenväxning skett.  

Den öppna vattenspegeln är idag närmare 25 ha. För att vandrande fisk ska 
kunna röra sig fritt från älven till Limsjön har en fiskväg byggts förbi 
fördämningen vid sjöns utlopp. Undervattensvegetation etablerade sig efter 
restaureringen och fram till ca 2000 var utvecklingen positiv med arter som 
hornsärv, kotteslinga, hårslinga och vattenpest samt nate och näckros. 
Därefter har vattenlevande mossa och alger dominerat vattenfloran. 

Arter som enligt beslutad bevarandeplan för Natura 2000 ska bevaras i 
området är: citronfläckad kärrtrollslända, brun kärrhök, fiskgjuse, småfläckig 
sumphöna, trana, brushane, grönbena och fisktärna. 

Därutöver ska naturtyperna fuktängar (minst 7,9 hektar) och svämängar 
(minst 62 hektar) bevaras. 
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Viktiga åtgärder för att bevara de utpekade arterna och naturtyperna är att 
våtmarken och de omgivande gräsmarkerna fortsatt hävdas genom bete, 
slåtter och röjning för att förhindra igenväxning. 

4.4 GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGI 
Geologiskt domineras området av en åsformation (Bilaga 3). Åsformationen 
löper i nord-sydlig riktning. Inom den aktuella delen av åsformationen finns 
vattentäkten Barkdal som av Länsstyrelsen Dalarna klassats till Klass 3- 
övrig grundvattenförekomst (Länsstyrelsen, 2013). Grundvattenförekomsten 
tillhör Badelundaåsen, vilken sträcker sig från Siljan i norr till Mälaren i söder. 
Aktuellt detaljplaneområde är beläget ca 1 km öster om åsen. 

I aktuellt område är silt avsatt i markytan, se Figur . Utifrån tidigare 
geotekniska utredningar så finns i planområdet överst fyllning eller silt med 
några meters mäktighet. Deponimassorna ligger på silt och sandig silt. 
Jordarterna varierar i mäktighet.  

Längs den norra delen av deponin löper en mindre bäck. Mellan bäcken och 
deponin finns ett blötare naturområde av kärrtorv till vilket ytavrinnande 
vatten från deponins nordöstra delar kan rinna. 

 

Figur 5. Jordartskarta över Limsjöänget (SGU 2016). Enligt SGUs jordartskarta består 
jordarten i området av glacial silt. Norr om Limsjöänget syns ett område av kärrtorv 
och ett område av postglacial sand. 

4.4.1 in och utströmningsområden 
I dagsläget infiltrerar den mesta av nederbörd som faller på planområdet ned 
i naturmarken eller avrinner i diken och ledningar i anslutning till 
planområdet. Ytorna kring deponin är inströmningsområden, bortsett från 
mark där ytor hårdgjorts. Kärrtorvmarken norr om utredningsområdet samt 
markremsan närmast Limsjön är utströmningsområden. 
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5 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Utredningar som har genomförts i området tidigare (ej bilagda): 

· Gaskemisk undersökning av FD soptippen vid Noret, Etapp 1 och 2, 
Scandiaconsult AB 1985 

· Leksands kommun, Tippområde vid Limsjön, Geoteknisk 
undersökning, Scandiaconsult 1985 

· Miljöteknisk markundersökning, Noret 2:30, Leksand. Ramböll 2005 
· AB Nils Skoglund, Bilserviceanläggning, Noret 2:30, Leksand, 

Geoteknisk undersökning, Ramböll 2005 
· AB Nils Skoglund, Bilserviceanläggning, Noret 2:30, Leksand, PM- 

Provgropsbesiktning, Ramböll 2006 
· MIFO-inventering, Limsjöns avfallstipp, Leksands kommun 2007 
· Leksands kommun, Noret 2:30 m fl, Leksand, Geoteknisk 

Undersökning, Tekniskt PM Geoteknik, Ramböll 2009 
· Leksands kommun, Noret 2:30 m fl, Leksand, Geoteknisk 

Undersökning, RGeo, Ramböll 2009 
· Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning, 

Leksand Noret 2:27, Ramböll 2015 
· Åtgärdsplan dagvattenhantering Limsjöänget, WSP 2016 

5.1 TIDIGARE UTREDNIGAR AV DEPONIOMRÅDET 
Ett antal geotekniska undersökningar har genomförts i samband med 
exploatering av Limsjöänget. Under 2005 och 2015 har också miljötekniska 
markundersökningar genomförts inom området. Även provtagningar för att 
utreda förekomsten av metangaser från deponin har genomförts (Ramböll 
2005b, Ramböll 2015).  

Deponins ungefärliga utbredning är kartlagd sedan tidigare. Den största 
delen av deponin tros ligga under fastighet Noret 2:30 utifrån genomförda 
utredningar inom fastigheten (Ramböll 2005a, 2005b). Från genomförda 
utredningar 2005 framgår det att deponirester hittats med en mäktighet om 
3-5 meter under markytan i anslutning till fastighet Noret 2:30 (Ramböll 
2005b). De påträffade deponiresterna bestod främst av jord (sten, grus, sand 
och silt) samt hushållssopor och rivningsavfall (tegel, trä mm). Deponins 
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utbredning enligt Scandiaconsults geotekniska undersökning 1985 kan ses i 
Figur 6. 

  

Figur 6 Tippområde enligt Scandiaconsult (Scandiaconsult 1985). 

I en geoteknisk utredning utförd 2009 genomfördes provtagningar i sektioner 
i nord-sydlig riktning inom planområdet. Fyllnadsmaterial med en mäktighet 
på ca 2 meter identifierades i en av sektionerna inom fastighet 2:39 (Ramböll 
2009). Inga markanalyser med avseende på föroreningar genomfördes inom 
ramen för utredningen.  

Vid undersökningar av planområdet år 2015 påträffades fyllnadsmaterial 
med mäktigheten 3 meter under markytan i det markerade området i Figur . I 
punkt RAM11 påträffas zink i en halt över MKM från uttaget fyllnadsmaterial. 
Generellt var dock halten av föroreningar låga jämfört med använda 
bedömningsgrunder (Ramböll 2015).  
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Figur 7. Provtagningspunkter från den miljötekniska markundersökning som Ramböll 
genomfört i Limsjöänget under 2015. I det inringade cirkulära området påträffades 
fyllnadsmassor med en mäktighet av ca 3 meter (Ramböll 2015b). De röda prickarna 
markerar grundvattenrör som sattes i samband med utredningen 2015.  

Fyllnadsmaterialet som påträffades inom fastighet 2:39 under 2015 liknar de 
massor som påträffades i undersökningen 2009. Inga jordprover 
analyserades i den geotekniska utredningen 2009. 

Grundvattenprover från Limsjöänget har analyserats inom ramen för de två 
miljötekniska markundersökningar genomförda av Ramböll 2005 och 2015. 
Under 2005 analyserades grundvattenprover från 5 st provtagningspunkter i 
anslutning till fastighet Noret 2:30. Från provtagningen 2005 framkom att 
halten av zink och bly var måttligt allvarlig enligt Naturvårdsverkets indelning 
av tillstånd för förorenat grundvatten. Spår av oljeföroreningar påvisades 
men föroreningen misstänktes ha sitt ursprung från en annan 
föroreningskälla än deponin (Ramböll 2005b, Ramböll 2015). 

Under 2015 analyserades grundvatten med avseende på metaller, organiska 
ämnen samt kem-fysparameterar i 6 st provtagningspunkter i anslutning till 
planområdet, se Figur 7. Generellt var halten av föroreningar låga jämfört 
med använda bedömningsgrunder. Resultaten indikerar att viss utlakning av 
metaller tycks ske ifrån Limsjöänget. Dock har ingen analys av lakbarhet från 
material i området genomförts. Halter av zink påträffades i samtliga 
provtagna grundvattenrör och även bly uppmättes över Naturvårdsverkets 
riktvärden i rör Ga:1 (Ramböll 2015). 

Inför tidigare exploatering av utredningsområdet undersöktes förekomsten av 
deponigas i marken. Metangashalter mellan 8-40% uppmättes och 
byggnader som uppfördes försågs med gasdränrör (Ramböll 2005b). 
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Under 2016 har även en åtgärdsplan gällande dagvatten för planområdet 
upprättats (WSP, 2016).  

5.2 TIDIGARE UTREDNINGAR AV 
GRUNDVATTENFLÖDEN  

I den norra delen av Limsjöänget sluttar utredningsområdet brant ned mot 
det nämnda kärrtorvområdet. Norr om detta område finns ett dike som rinner 
i sydöstlig riktning ned mot Limsjön.  

Från tidigare genomförda utredningar i Limsjöänget bedöms grundvattenytan 
ligga mellan 3,3-4,1 meter under markytan (inom fastighet Noret 2:30, 
Limsjöänget) (Ramböll 2005b, Ramböll 2015). Genomförda utredningar visar 
att deponimassor påträffas ner till 3-5 meter under markytan, delar av 
deponimassorna ligger alltså under grundvattennivån. 

Från undersökningarna genomförda under 2015 interpolerades en 
grundvattengradient fram. Resultatet kan ses i Figur 8 nedan. Mätningarna 
visar att grundvattnets flödesriktning i Limsjöänget är ned mot Limsjön. 

 

Figur 8. Grundvattnets flödesriktning framgår av de röda pilarna (Ramböll 2015b). 

6 UTFÖRDA ARBETEN 

Följande undersökningar har genomförts under detta utredningsskede 2016-
2017: 

- Genomgång av befintligt material (rubrik 5) för att ta fram behov av 
kompletterande utredningar som syftar till att undersöka eventuell 
påverkan på Limsjön 

- Framtagande av förslag på undersökningar/provtagningsplan 
- Diskussion med länsstyrelsen om provtagningsplanen 
- Inhämtning av flygfoton från lantmäteriet 
- Ytvattenkartering 
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- Ytvattenprov upp- och nedströms Limsjön 
- Sticksondering  
- Skruvprovtagning av jord 
- Mätning av grundvattennivåer i grundvattenrör 
- Provtagning av grundvatten i befintliga rör 
- Installation av kompletterande grundvattenrör och provtagning samt 

analys av grundvatten 
- Inmätning av grundvattenrör samt av Limsjön 
- Utvärdering och rapport 

6.1 FLYGBILDSKARTERING 
Digitala flygfoton från deponiområdet har hämtats in från lantmäteriet för att 
precisera vart deponin har varit lokaliserad. Detta för att kunna precisera 
deponins utbredning och placera ut provpunkter. Flygbilderna tillsammans 
med material från tidigare genomförda utredningarna har legat till grund för 
det område som är deponins troliga utbredningsområde. Flygfoton från 1959 
och 1971 visas i Bilaga 4 och Bilaga 5. I Bilaga 6 redovisas det planerade 
detaljplaneområdet tillsammans med deponins troliga utbredning på en 
nytagen flygbild. 

6.2 FÄLTARBETEN 
Läget för nya provtagningspunkter samt några provtagningspunkter från 
Rambölls utredningar redovisas i bilaga 7. 

6.2.1 Markprovtagning 
Provtagning av jord har genomförts med hjälp av borrbandvagn och 
skruvborrning i totalt 5 st punkter 170301. Provtagningspunkternas läge 
redovisas i Figur 9 och i bilaga 7. Borrningarna genomfördes ned till 4 m där 
det var möjligt. Prover togs halvmetersvis ned till 2 m djup, därefter togs prov 
per meter ned till 4 meters djup. Om tydliga variationer och skikt syntes togs 
prover ut oftare. Proverna har sedan skickats till kemiskt laboratorium för 
analys.  

Med hjälp utav provtagningsplanen och observationerna i fält valdes 
analyser för provpunkterna ut. Analyser har skett avseende metaller, alifater, 
aromater, PAH, TOC, PCB, dioxiner, klororganiska bekämpningsmedel, 
bromerande flamskydd, ftalater och perfluorerade ämnen (PFC). 
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Från följande fem provtagningspunkter uttogs och analyserades jord inom 
ramen för denna utredning:  

W1701Skr- I denna provpunkt påträffades träfibrer, tegel, rivningsrester, 
keramik och glas. Eventuell lukt av olja. GV-nivå låg på ca 2,3m och det 
var möjligt att borra ner till 4m i denna punkt.  

Prov till labb: 

0-0,5m – metaller + alifater, aromater och PAH, 

0,6-1m – metaller + alifater, aromater och PAH, TOC 

1-1,5m – metaller + alifater, aromater och PAH, TOC, PCB, dioxiner, 
klororg.bek, bromerande flamskydd, ftalater, PFC.  

 

W1702Skr- Stopp vid 1m, skruvborr gick av och vi fick byta plats, stopp 
även där.  

Prov till labb: 

0-0,5m – metaller + alifater, aromater och PAH 

 

W1703Skr- Plats, kol, tegel, porslin, träfibrer och något ”vitt material” 
hittades i denna punkt. GV-nivå på 2,3m, gick att skruva ner till 4m. Nytt 
gv-rör installerades i denna provpunkt. 

Prov till labb: 

0-0,4m– metaller+alifater, aromater och PAH 

0,4-1m – TOC 

1-1,5m – metaller+alifater, aromater och PAH, TOC, PCB, dioxiner, 
klororg.bek, bromerande flamskydd, ftalater, PFC.  

2-3m – metaller+alifater, aromater och PAH, TOC, PCB, dioxiner, 
klororg.bek, bromerande flamskydd, ftalater, PFC.  

 

W1704Skr- Tegelrester hittades i denna provpunkt. Stopp vid 0,6m, 
provpunkt byttes 4 gånger men stopp även där, det var trångt med 
ledningar och liten plats att välja provtagningspunkt på.  

Prov till labb: 

0-0,6m – metaller+alifater, aromater och PAH, TOC 

 

W1705Skr- Stopp vid 1,2m, provpunkten flyttades 4 gånger men var stopp 
på alla platser, troligtvis block.  

Inga prover skickades till labb.  

 

Redovisning av fältprotokoll finns i Bilaga 7. 
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6.2.2 Installation av grundvattenrör 
Fem nya grundvattenrör installerades 170301. Ett rör installerades uppe på 
deponiområdet (W1703GV) och fyra rör installerades nedströms deponin i 
närheten av Limsjön (W1706GV, W1707GV, W1708GV (djup) och 
W1709GV). Se Figur grundvattenrörens placering. Samtliga rör förutom 
W1708Gv är 2 tums plaströr med 1 meters filterdel. GV-rör W1708Gv är ett 
två tums stålrör som är satt till ett djup om 13 meter. Redovisning av 
fältprotokoll finns i Bilaga 7. 

 

Figur 9. Genomförda provpunkter på den nedlagda deponin samt dess närområde. 

6.2.3 Provtagning av grundvatten 
Grundvattenprover har tagits vid 4 olika tillfällen mellan november 2016 till 
april 2017. Vid provtagningstillfället i november 2016 användes bailer för att 
ta ut vattenproverna, vid övriga tillfällen har peristaltiska pumpar används för 
att ta ut vattenprover.  

Grundvattenprovtagningar genomfördes vid två tillfällen i mars 2017. Vid den 
första provtagningen togs grundvattenprover ur RAM8. Vid den andra 
provtagningen togs grundvattenprover ut ur de nya rören som sattes under 
2017.Vid detta provtagningstillfälle var grundvattenrör W1708Gv fruset.  

En kompletterande provtagning av yt- och grundvatten genomfördes under 
april 2017. Provtagningspunkternas läge redovisas i Figur 9. 

Följande grundvattenprover har uttagits inom ramen för denna utredning: 
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Provtagnings-
punkt 

161128 170301 170307 170426 Övrigt 

RAM 1 X    Ej omsatt 3 rörvolymer pga dålig 
tillrinning 

RAM 6    X Omsatt minst tre rörvolymer.  

RAM 8  X   Omsatt minst tre rörvolymer. 

RAM 9 X    Ej omsatt 3 rörvolymer pga dålig 
tillrinning 

RAM 10 X    Ej omsatt 3 rörvolymer pga dålig 
tillrinning 

W1703Gv   X X Första gången tömdes röret enbart 
en gång pga dålig tillrinning. Andra 
provtagningen omsattes röret minst 
tre rörvolymer.  

W1706Gv   X  Omsatt minst tre rörvolymer. 

W1707Gv   X  Omsatt minst tre rörvolymer. 

W1708Gv (djup)    X Omsatt minst tre rörvolymer. 

W1709Gv   X  Omsatt minst tre rörvolymer. 

6.2.4 Provtagning av ytvatten 
Ytvattenprover har provtagits i 5 punkter inom ramen för denna utredning, 
två i mindre vattenstråk nära tippen och tre i recipienten, se Figur 10. 

Vid den första provtagningsomgången gjordes en bedömning av hur ytvatten 
rinner kring deponiområdet. Den samlade bedömningen är att en del av 
vattnet troligtvis rinner ovanpå markytan och en del infiltrerar genom det 
översta jordlagren av silt och fyllnadsmaterial. I  utkanten av deponins östra 
del står mycket vatten. Flera stråk rinner mot Limsjön genom trummor som 
ligger under den anlagda gångvägen kring sjön. I ett av dessa stråk har 
ytvatten provtagits (YV). 

Norr om deponiområdet finns också ett blötare område. Vatten från detta 
område rör sig troligen mot Limsjön via marklagren eller via det dike som går 
längs med deponiområdet mot korsningen vid Leksandsvägen. Vid 
korsningen Riksväg 70/Leksandsvägen finns en vägtrumma där dikesvatten 
kan rinna under vägen och vidare mot Limsjön. 

Vid provtagningstillfället i november 2016 var RAM6 (grundvattenrör) fruset  i 
markytan och is stod runt röret. Någon meter ifrån stod vatten ofruset och 
bedömningen gjordes att detta vatten var av samma typ av vatten som stod 
kring grundvattenröret. I denna punkt togs ett ytvattenprov som kallades 
YV6. 

Provtagning av ytvatten i Limsjön var planerad att tas i två olika punkter i 
mars 2017, ett prov uppströms Limsjön (YV1) och ett nedströms Limsjön 
(YV2). Vid provtagningstillfället var det is på sjön och bottenfruset vatten 
varför inget prov kunde tas uppströms sjön. Prov av ytvatten kunde dock 
fortfarande tas ut nedströms Limsjön. Vid den kompletterande provtagningen 
i april 2017 uttogs ytvatten i tre punkter; uppströms Limsjön, nedströms 
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Limsjön och i Limsjön i anslutning till deponiområdet (YV3). Samtliga 
provtagningspunkters lägen visas i Figur 10. 

 

Figur 10. Provtagningspunkter för ytvatten. 

Nedan följer en kort beskrivning av provpunkter för ytvatten: 

YV – i ett dike mellan deponin och Limsjön där observationer av brunfärgat 
vatten inkommit (Leksands kommun, 2016). 

YV1 – Uppströms Limsjön 

YV2 – Nedströms Limsjön  

YV3 – I Limsjön i anslutning till deponiområdet  

YV6 – I anslutning till RAM6. Troligen ytvatten. 

6.2.5 Sticksondering 
Sticksondering utfördes vid 13 punkter, 2 punkter väster om riksväg 70 och 
11 punkter öster om riksväg 70 ut mot Limsjön. Alla sonderingspunkter visar 
på silt (finsilt till grovsilt) av glacialt ursprung ner till dess stopp som varierade 
mellan 2,5-5m med ett undantag i sonderingspunkt 2. Vid sonderingspunkt 2 
avslutades sonderingen vid 7 m under markytan. I SGU:s 
jordlagerföljdsvisare finns en punkt efter riksväg 70 ca 200 m norr om 
korsningen vid Leksandsvägen. I denna punkt visas att siltens mäktighet är 
ca 10 m och underlagras av grus i form av isälvssediment ner till berget som 
ligger ca 20 m djup. SGU:s jorddjupskarta (se bilaga 3) indikerar att 
karteringsområdet har ett djup på 10-20m. Läge och djup på 
sticksonderingen visas i Bilaga 8. 
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7 RESULTAT OCH UTVÄRDERING 

Då syfte var att karakterisera lakvatten och bedöma om detta kunde utgöra 
ett betydande bidrag fokuserades utredning på spridning via yt- och 
grundvatten. Mindre omfattning har getts till att klargöra vilka avfall som finns 
i deponin och vilka egenskaper detta avfall har. Antalet kemiska analyser på 
jord är därför begränsade och det har inte heller gjorts några laktester på fast 
material. 

7.1 YT- OCH GRUNDVATTENFLÖDEN 
Tillrinningsområdet till planområdet har tagits fram med hjälp av höjddata i 
GIS och är ca 6,7 ha stort. Avrinningsområdet redovisas i blått i Figur 11. I 
figuren ses även två intilliggande avrinningsområden till planområdet. I 
figuren nedan syns även hur området kring deponin är bebyggd i dagsläget. 
Ungefär 3 ha av det blåmarkerade avrinningsområdet består i dagsläget av 
hårdgjorda ytor. 

 
Figur 11. Delavrinningsområden framtagna från höjddata. Det blå området visar det 
avrinningsområde inom vilket deponin är belägen. Avrinningsområdets storlek är ca 
6,7 ha. 
 Enligt en översiktlig beräkning kan avrinning och grundvattenbildning 
bedömas överskådligt utifrån allmänna data i enighet med beräkningarna 
nedan: 

Enligt SMHI är den årliga nederbörden (referensperiod 1961-1990) för Falun 
617 mm och för Mora 546 mm (SMHI, 2017). Årsmedelnederbörden för 
Leksand antas i denna utredning vara ca 600 mm/år. Medelvärdet för 
årsavdunstning under samma mätperiod är ca 300 mm/år. 
Infiltrationskapaciteten för genomsläppliga jordar, vilket kan antas täcker 
deponins ej hårdgjorda ytor, sätts till 200 mm/år. 
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Ungefär 45% av ytan som ligger i deponins avrinningsområde är asfalterad 
och hårdgjord. Regnvatten infiltrerar alltså på ca 55 % av 
avrinningsområdets yta, dvs ca 3,7 ha. 

å 	 ∙ ö = å 	  

37000	 ∙ 200 å = 7400	 å = 0,2	 /⁄⁄  

Den lakvattenbildande mängden vatten som via deponimassorna kan nå 
grundvattenytan under deponin uppskattas till ca 7000 kubikmeter per år 
eller 0,2 l/s. 

Utöver den nederbörd som infiltrerar direkt i deponin finns grundvatten som 
bildas utanför deponiområdet som sedan kan röra sig mot Limsjön via 
deponin. Inga nivåmätningar av grundvatten har gjorts utanför området inom 
ramen för denna utredning. En uppskattning av möjlig grundvattenbildning 
har gjorts utifrån öppna data från SGU och SMHI. Väster om deponiområdet 
antas ett 10 ha stort område kunna bilda grundvatten som rinner mot 
deponin, se Figur 12. I Figuren har grundvattnets antagna flödesriktning 
ritats ut.  

 
Figur 12. Det streckade området markerad det område väster om deponin där 
grundvatten som kan rinna genom deponiområdet bildas. Delavrinningsområdet inom 
vilket deponin ligger är markerat i blått. Pilarna indikerar grundvattnets flödesriktning. 

Området som bedöms bilda grundvatten utanför deponiområdet är bebyggt 
varför ca 40% av den uppskattade ytan antas kunna infiltrera nederbörd som 
bildar grundvatten. Enligt SGU består största delen av detta område av 
glacial silt som har en begränsad infiltrationskapacitet. I denna beräkning 
ansätts den hydraulisk konduktivitet till K=10-7 m/s vilket innebär att 
genomsläppligheten för detta område bedöms vara ca 50 mm/år.  
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Med en liknande beräkning som ovan beräknas den mängd grundvatten som 
kan bildas i området väster om deponin till  

 
40000	 ∙ 50 å = 2000	 å = 0,06	 /⁄⁄  

På årlig basis kan den totala mängden grundvatten som bildas i anslutning 
till planområdet beräknas till ca 9000 m3/ år eller 0,3 l/s. Siffrorna kan antas 
som ungefärliga värden på storleksordningen och användas som underlag 
för att bedöma storleken på detta flöde i förhållande till andra flöden i 
området. 

Som jämförelse till ovanstående beräkningar är Limsjöns hela 
avrinningsområde ca 6 000 ha stort och utloppet till Limsjön har ett 
medelvattenflöde på ca 19 400 000 m3/år (SMHI, 2017) (se Bilaga 2 och 
rubrik 4 ovan). 

7.1.1 Markmodell 
En modell över mark och grundvatten i anslutning till deponiområdet har 
tagits fram, se figur 13. Tolkningen är upprättad utifrån de genomförda 
provtagningarna och har kompletterats med tidigare genomförda 
provtagningar. 

Provtagningarna visar att deponins mäktighet är som mest ca 4 meter. Under 
deponimassorna finns det ett lager av siltig sand. Grundvattennivån bedöms 
ligga ett par meter under markytan och som mest ligger grundvattennivån en 
dryg meter ovanför deponimassorna. Det orangea området i modellen 
indikerar fyllnads- eller deponimassor. Grundvattennivån redovisas som en 
blå linje. De blå pilarna visar på grundvattnets flödesriktning. De gråa 
vertikala strecken indikerar grundvattenrör. I Bilaga 9 visas den linje utifrån 
vilken denna markmodell tagits fram. 

 

 
Figur 13. Modell för mark och grundvatten. I modellen redovisas området med 
deponimassor i streckad orange. Grundvattennivån visas som blå linje. Pilarna 
indikerar grundvattnets flödesriktning. 
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I modellen kan man utläsa att grundvattennivån går i riktning mot Limsjön. I 
delar av deponin ligger grundvattennivån i deponimassorna. 
Deponimassorna underlagras av sandig silt som kan antas ha relativt låg 
genomsläpplighet jämfört med deponi massorna.  

Sticksonderingar genomfördes för att undersöka om det finns ett stråk av 
mer genomsläppligt material där lakvatten från deponin kan rinna eller om 
lakvatten kan rinna via genomsläppliga lager under Limsjön. Några sådana 
stråk upptäcktes ej vid sticksonderingen. Från undersökningarna kan antas 
att lakvatten från deponin istället främst återfinns i form av ytvatten i 
deponins utkanter. Sticksonderingarnas lägen redovisas i bilaga 8.  

Grundvattennivåerna har mätts i grundvattenrören vid ett antal tillfällen. 
Grundvattennivåerna och de variationer som mätts upp vid 
provtagningstillfällena redovisas i Figur 14, se även Bilaga 10.  

 
Figur 14. Uppmätta grundvattennivåer och deras variation. 
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7.2 BEDÖMNINGSGRUNDER, EFFEKTNIVÅER 
Samtliga provtagningspunkters lägen finns redovisade i bilaga 7. Samtliga 
analysresultat från provtagningarna 2016 och 2017 har sammanställts i 
Bilaga 11- Bilaga 13. 

7.2.1 Grund. och ytvatten 
Vid utvärdering av resultat från provtagning av grundvatten har jämförelse 
främst gjorts med gränsvärden för miljökvalitetsnormer, HVMFS 2013:19, för 
inlandsytvatten. Detta för att kunna göra en direkt bedömning av halterna i 
jämförelse med gränsvärden för Limsjön. Vid jämförelse av grundvattenhalter 
men även direkt utflöde från Limsjöänget med miljökvalitetsnormer måste 
hänsyn tas till den utspädning som sker vid utflöde i recipienten. 

Vid utvärdering av fysikaliska-kemiska parametrar har jämförelse gjort mot 
SGU:s rapport 2013:01, ”Bedömningsgrunder för grundvatten” (SGU, 2013). 
Vissa metaller har också jämförts med denna rapport. Bedömningsgrunderna 
utgår för merparten av metaller från nationella bakgrundshalter. Avseende 
några hälsostörande ämnen utgår bedömningsgrunder från 
dricksvattenkriterier. 

Utvärdering med avseende på flyktiga ämnen har även gjorts i förhållande till 
Svenska petroleuminstitutets riktvärden (SPI, 2010). Detta för att kunna 
svara på om det finns risk för ånginträngning i planerade byggnader. 

7.2.2 Jord 
Resultaten från laboratorieanalyserna för jord jämförs med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark som uppdaterats i 
juli 2016 (Naturvårdsverket, 2016). Naturvårdsverkets riktvärden är 
uppdelade i två typer av markanvändning: 

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markan-
vändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till 
bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till 
dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn och vuxna som 
lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem 
skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. 

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för 
kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De 
exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under 
sin yrkesverksamma tid samt barn som tillfälligt vistas inom området. Vissa 
typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten 
skyddas. 

För det aktuella området bedöms planerad markanvändningen vara mindre 
känslig, d.v.s. riktvärden för MKM bör gälla. 

7.3 RESULTAT AV GRUNDVATTENANALYSER 
Samtliga analysresultat från provtagningarna 2016 och 2017 har 
sammanställts i Bilaga 11. 
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I Tabell 1 redovisas uppmätta halter enligt SGU:s bedömningsgrunder. 
Tydligt är att ammonium och klorid som är typiska föreningar för deponier är 
högst i punkt W1703GV. Förhöjda halter av ammonium finns även i punkt 
RAM 1. Förhöjda kloridhalter återfinns i punkt W1709GV och här är även 
nitrathalten högst. Eventuellt kan ammonium ha omvandlats till nitrat genom 
syresättning under transport i marklagren. Det djupa grundvattenrör 
WSP8Gv har låga ammoniumhalter, men har de högsta nitrithalterna. 

Tabell 1. Jämförelse av fysikalisk-kemiska data med SGU 2013:01 

 

 

Organiska ämnen 

För organiska ämnen ligger uppmätta halter över bedömningsgrunderna för 
ett antal PAH:er i grundvattenrör W1703GV. Detta rör är placerat centralt 
inom deponin med noteringar om kol, glas, tegel mm i fältprotokollen. 
Grundvattenytan låg här också i deponimassorna. Detta grundvattenrör 
speglar därmed föroreningskällan. Inget av de övriga rör som provtagits 
uppströms eller nedströms deponin visar PAH-halter över MKN för ytvatten. 
Det ska dock nämnas att för flera av PAH:erna ligger laboratoriets 
rapporteringsgräns högre än gränsvärdena, särskilt benso(a)pyren har ett 
mycket lågt gränsvärde. Benso(a)pyren har låg vattenlöslighet och därmed 
låg spridning. 

Halt av PAH jämförs även mot SPIMFABs förslag till riktvärden för 
grundvatten (SPI 2010) för kontroll av risk för avgång till ånga in i byggnader. 
Den högsta uppmätta halten av PAH M (11 µg/l) ligger strax över riktvärdet. I 
övrigt har inga halter som bedöms kunna ge risk för ånginträngning 
återfunnits. 

Provtagningsd 2016-11-28 2016-11-28 2016-11-28 2017-03-01 2017-04-26
Ankomstdag 2016-11-30 2016-11-30 2016-11-30 2017-03-082017-03-08 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-02 2017-04-27

Provpunkt RAM1 RAM9 RAM10 W1706GV W1707GV W1709GV W1703GV RAM8
WSP8Gv 

(djup) 
Turbiditet FNU 15 >2000 450 >2000 >2000 14 820 660 10
Färg (410 nm) mg Pt/l 110 1800 2300 460 320 82 280 210 32
pH 7,1 6,8 7 7 7,3 7,1 7,1 6,9 8,1
Klorid mg/l 8,6 5,7 18 19 36 62 69 14 15
Sulfat mg/l 6,5 < 1,0 15 1,7 3,2 7,3 42 < 1,0 20
Ammonium mg/l 2,3 0,21 0,32 0,023 0,1 0,044 8 0,022 0,031
Fosfat (PO4) mg/l 0,4 0,04 0,13 0,021 < 0,020 0,031 0,028 0,031 < 0,020
Nitrat (NO3) mg/l 0,66 < 0,44 < 0,44 < 0,44 < 0,44 3,2 1,2 < 0,44 < 0,44
Nitrit (NO2) mg/l < 0,0070 < 0,0070 0,016 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,063 < 0,0070 0,15

SGU 2013:01

Turbiditet FNU - <0,5 0,5-1,5 1,5-3 3-6 >6
Färg (410 nm) mg Pt/l - <5 5-15 15-30 30-60 >60
pH - >8,5 7,5-8,5 6,5-7,5 5,5-6,5 <5,5
Klorid mg/l 4,7 <5 5-50 50-100 100-300 >300

Sulfat mg/l 8,4 <5 5-25 25-50 50-100 >100

Ammonium mg/l 0,008 <0,05 0,05-0,1 0,1-0,5 0,5-1,5 >1,5

Fosfat (PO4) mg/l 0,015 <0,02 0,02-0,04 0,04-0,1 0,1-0,6 >0,6

Nitrat (NO3) mg/l 0,21 <2 2-5 5-20 20-50 >50
Nitrit (NO2) mg/l - <0,01 0,01-0,05 0,05-0,1 0,1-0,5 >0,5

Bakgrundsh
alter 

opåverkat, 
ytliga 

1: mycket 
låg halt, 
ingen el 

obetydlig 

2: låg halt,
måttlig 

påverkan

3: måttlig 
halt, 

påtaglig 
påverkan

4: hög halt, 
starkt 

påverkat

5: mycket 
hög halt, 

stark 
påverkat
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PFOS som är ett rörligt ämne i marken har noterats i grundvattenrör RAM8 
söder om deponin. Även PFOS har ett mycket lågt gränsvärde. I övriga två 
analyserade grundvattenrör förekommer inte ämnet. Bromerade ämnen och 
ftalater har detekterats, men inte över MKN. 

Halter av alifater, aromater, PCB och bensen har inte påträffats i grundvatten 
vid undersökning 2016-2017, inte heller Rambölls undersökning (2015) 
påvisade oljekolväten. Spårhalter av toluen finns i grundvattenrör RAM9. 

 

Metaller 

Gällande metaller kan noteras att arsenik finns i flera grundvattenrör över 
MKN för ytvatten. Maximal halt var 1,2 µg/l, vilket överskrider MKN med 2,4 
gånger (utspädning om minst 2,4 gånger krävs alltså för att nå MKN, bortsett 
från bakgrundshalt). Vid jämförelse med SGU:s bedömningsgrunder 
motsvarar denna halt klass 2, måttlig påverkan. 

Rapporteringsgränsen för kvicksilver ligger strax över gränsvärdet, men med 
tanke på att ingen halt över rapporteringsgränsen uppmätts bedöms att 
medelhalten ligger klart under miljökvalitetsnormerna för ytvatten. 

Totalhalterna för koppar, nickel och zink ligger i flera rör klart över MKN för 
ytvatten. För dessa ämnen beskriver dock gränsvärdena den biotillgängliga 
fraktionen som i flertalet fall är betydligt lägre än totalhalterna. Biotillgänglig 
halt i recipienten kan beräknas med hänsyn till halt löst organiskt kol, kalcium 
och pH. Högst halter har noterats i punkten W1703GV (inom deponin) och 
RAM1 (uppströms deponin). Vid tidigare undersökningar fanns också klart 
förhöjda halter i RAM 9 (82 µg/l), vid provtagningen 2017 var halten 16 µg/l. I 
förhållande till MKN överskrider totalhalten zink bedömningsgrunderna ca 
120 ggr och vid jämförelse med SGU:s bedömningsgrunder motsvarar de 
högsta halterna klass 4, hög halt. Det kan också noteras att inga metallhalter 
över MKN har påvisats i RAM8 eller djupare grundvatten från punkten 
W1708 (Djup). 

I Tabell 2 nedan görs en jämförelse mellan uppmätta halter och gränsvärden 
för inlandsytvatten (HVMFS 2013:19), se även bilaga 11. 
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Tabell 2. Jämförelse mellan uppmätta halter i grundvatten och miljökvalitetsnormer enligt HVMFS 2013:19, 
tabell 1, Bilaga 2 och tabell1, Bilaga 6.  

 

7.4 RESULTAT AV YTVATTENANALYSER 
Liksom grundvatten jämförs ytvattenresultaten med i första hand med 
gränsvärden för miljökvalitetsnormer, HVMFS 2013:19, för inlandsytvatten. 
Analysresultaten finns sammanställda i Bilaga 12. 

I Tabell 3 finns en sammanställning av fysikaliska-kemiska parametrar. Urval 
i tabellen har gjorts för att motsvara de parametrar som återfinns för 
grundvatten i Tabell 1. 

Ammonium och klorid är två typiska parametrar som kan visa påverkan från 
lakvatten. Högst halter av ammonium noteras i YV6 och YV, som båda är 
små flöden som i fält bedömdes innehålla lakvatten från tippen. YV6 
bedömdes i fält motsvara grundvatten från RAM6, som vid tidigare 
undersökningar har innehållit förhöjda ammoniumhalter. 

Mätbara halter av ammonium finns också recipientproverna som tagits vid 
Limsjöns utlopp och utanför tippens bedömda utströmningsområde 
(WSP2YV och WSPYV3). Dessa halter skulle dock kunna förklaras av 
syrefria förhållanden i Limsjön under vintermånaderna. Högst kloridhalter har 
noterats i punkten YV, med lägre halter i proverna uppströms och nedströms 
Limsjön. Inom området finns dock flera andra kloridkällor då fler bilvägar går 
på och nära området. 

 

 - under gränsvärde
 - över något gränsvärde
 - totalhalt över biotillgänglig halt
 - rapporteringsgräns över gränsvärde

Provtagningsdag 16-11-28 16-11-28 16-11-28 17-03-01 17-04-26 17-04-26

Ankomstdag 16-11-30 16-11-30 16-11-30 17-03-08 17-03-08 17-03-08
17-03-08/ 
17-04-27 17-03-02 17-04-27 17-04-27 Gränsvärde

Provetpunkt RAM1 RAM9 RAM10
W1706 

GV W1707 GV
W1709 

GV W1703 GV RAM8
WSP8 Gv 

(djup) RAM6 HVMFS 2013:19
Naftalen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,051 < 0,020 < 0,020 2
Antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,52 < 0,010 < 0,010 0,1
Fluoranten µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 6,3 < 0,010 < 0,010 0,0063
Benso(b,k)fluorante
n µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 5,1 < 0,020 < 0,020 0.017 (max)
Benso(a)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 3,4 < 0,010 < 0,010 0,00017
Benso(g,h,i)perylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 1,3 < 0,010 < 0,010 0.0082(max)
Indeno(1,2,3-
cd)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 1,8 < 0,010 < 0,010 -
Bensen µg/l < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 10
Arsenik As µg/l < 0,20 0,6 1,55 0,73 0,68 < 0,20 1,2 0,38 < 0,20 0,5
Kadmium Cd  µg/l < 0,020 < 0,020 0,027 < 0,020 0,023 < 0,020 0,11 < 0,020 < 0,020 0.08-0.25
Krom Cr µg/l 0,21 2,3 0,96 0,47 < 0,20 < 0,20 1,1 < 0,20 < 0,20 3,4
Koppar Cu  µg/l 3,1 < 20 1,1 1,3 0,56 3,3 8,7 < 0,20 < 0,20 0,5  (biotillgängligt)
Kvicksilver Hg µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0.07 (max)
Nickel Ni  µg/l 13 1,8 5,9 2,2 0,68 0,37 7,9 1,1 0,26 4  (biotillgängligt)
Bly Pb  µg/l 0,088 0,18 0,32 < 0,050 < 0,050 0,063 0,099 < 0,050 < 0,050 1,2 (biotillgängligt)
Zink Zn  µg/l 130 16 6,2 2,9 < 1,0 3,6 680 2,1 < 1 5,5  (biotillgängligt)
Beräknad PBDE( 28, 
47, 99, 100, 153, 
154) ng/l 2,3 1,7 1,9 1,2 1,4 1,8 140 (max)
4-n-nonylfenol ng/l < 10 < 10 < 10 300 NP-TEQ
4-tert-Oktylfenol ng/l < 10 < 10 < 10 100 NP-TEQ
Di-2-etylhexylftalat 
(DEHP) ng/l 0,97 0,12 < 0,1 0,49 1,3
Perfluoroktansulfon
at (PFOS) ng/l < 5 < 5 7,28 0,65
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Tabell 3. Sammanställning av fysikalisk-kemiska parametrar för ytvatten. Urval har 
gjorts för att motsvara sammanställning av grundvattenresultat.

 
 

Organiska ämnen 

i punkten YV 6 överskrider uppmätta halter av PAH:er 
bedömningsgrunderna. Ingen av de övriga punkterna innehåller PAH-halter 
över laboratoriets rapporteringsgräns, men för flera av kongenerna är 
gränsvärdena lägre än rapporteringsgränsen. Detekterad halt av 
benso(a)pyren, som har lägst gränsvärde för ytvatten, överskrids med ca 130 
ggr i punkten YV 6. 

Detekterade halter av alifater C12-C35 finns i YV6. I övrigt har inga halter av 
alifater, aromater och bensen påträffats. Spårhalter av toluen finns i YV6. 
Dioxiner, PCB, ftalater eller PFOS har inte påträffats över laboratoriets 
rapporteringsgränser. Bromerade ämnen finns, men inte över MKN. 

Metaller  

För metaller överstiger arsenikhalten i YV6 MKN med 1,5 ggr, vilket kan 
bedömas som försumbart med tanke på spädningen vid utflöde till Limsjön. 

Totalhalterna av zink ligger i de flesta punkter över MKN, som för zink dock 
beskriver den biotillgängliga delen. Högt pH i Limsjön tyder på att 
biotillgänglig del av zink troligt är betydligt lägre än totalhalten. Vid tidigare 
provtagningar i RAM 6, som bedöms motsvara GV6 noterades högre 
zinkhalt, 65 µg/l. 

Provtagningsdag 2016-11-28 2016-11-28 2017-04-26 2017-04-26 2017-04-26
Ankomstdag 2016-11-30 2016-11-30 2017-03-08 2017-04-27 2017-04-27 2017-04-27

Provpunkt YV6 YV
WSP2YV 

(NED)
WSPYV1 
(uppstr)

WSPYV2 
(nedstr) WSPYV3

Turbiditet FNU >2000 22 2,8 1,3 7,7 910
Färg (410 nm) mg Pt/l 1200 310 61 61 92 160

pH 6,9 7,4 7,3 7,8 7,9 7,1
Klorid mg/l 41 98 13 13 9,5 51
Sulfat mg/l < 1,0 9,8 5,8 5,9 6,3 4,7
Ammonium mg/l 2,4 1,2 0,062 < 0,010 0,032 0,064
Fosfat (PO4) mg/l < 0,020 0,13 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Nitrat (NO3) mg/l 5,3 0,84 1,4 1,3 < 0,44 < 0,44
Nitrit (NO2) mg/l < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070
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Tabell 4. Jämförelse mellan uppmätta halter i ytvatten och miljökvalitetsnormer enligt HVMFS 2013:19, 
tabell 1, Bilaga 2 och tabell1, Bilaga 6.

 

7.5 RESULTAT AV JORDANALYSER 
Sammanställning av analyser i jord och med jämförelse mot de generella 
riktvärdena återfinns i Bilaga 13. I Bilaga 13 finns även en sammanställning 
över ämnen som saknar riktvärden. De analyser som skett har varit riktade, 
dvs jordlager med avvikande innehåll såsom kol, tegel, har valts ut för 
analys. Detta i syfte att karakterisera föroreningskällan.  

För organiska ämnen har halter över KM påvisats i W1701 och W1703. Det 
gäller då tyngre PAH:er (PAH H) samt för 1701 på 1,5 m djup även bensen. 
PCB har påvisats i halter över KM i de bägge analyser som utförts av ämnet, 
punkterna 1701 och 1703, medan dioxiner bara har påträffats i halter över 
KM i punkten 1703. 

För metaller har halter över MKM påträffats för barium (1 prov), koppar (1 
prov) och zink (3 prover). Högst halt i förhållande till MKM finns i punkten 
1703 på 1-1,5 m djup. 

 

 - under gränsvärde
 - över något gränsvärde
 - totalhalt över biotillgänglig halt
 - rapporteringsgräns över gränsvärde

Provtagningsdag 2016-11-28 2016-11-28 2017-04-26 2017-04-26 2017-04-26
Ankomstdag 2016-11-30 2016-11-30 2017-03-08 2017-04-27 2017-04-27 2017-04-27

Provpunkt YV6 YV
WSP2YV 

(NED)
WSPYV1 
(uppstr)

WSPYV2 
(nedstr) WSPYV3

HVMFS 
2013:19

Naftalen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 2
Antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1
Fluoranten µg/l 0,1 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,0063
Benso(b,k)fluoranten µg/l 0,1 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0.017 (max)
Benso(a)pyren µg/l 0,048 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,00017
Benso(g,h,i)perylen µg/l 0,055 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0.0082(max)
Bensen µg/l < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 10
Arsenik As µg/l 0,77 0,32 0,21 0,24 0,25 < 0,20 0,5
Kadmium Cd µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0.08-0.25
Krom Cr µg/l 0,5 0,41 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 3,4
Koppar Cu µg/l 1,2 1,8 0,72 1 0,76 0,32 0,5
Kvicksilver Hg µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0.07 (max)
Nickel Ni µg/l 2,1 0,74 0,3 0,41 0,35 0,41 4
Bly Pb µg/l < 0,050 0,1 < 0,050 < 0,050 0,17 < 0,050 1,2
Zink Zn µg/l 3 3,5 1,1 < 1 < 1 1,5 5,5

Beräknad PBDE( 28, 47, 99, 
100, 153, 154) ng/l 7,57 2,351 2,261 140 (max)
4-n-nonylfenol ng/l < 10 < 10 300
4-tert-Oktylfenol ng/l < 10 < 10 100
Di-2-etylhexylftalat (DEHP) µg/l < 0,1 < 0,1 1,3
Perfluoroktansulfonat (PFOS) ng/l < 5,00 < 5 0,65
Total PFOS/PFOA inkl LOQ ng/l <10 <10 0,65

Gränsvärde
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8 RISKKARTERING 

8.1 YT OCH GRUNDVATTEN 
Det skyddsobjekt som främst ska bevaras är Natura 2000 och 
vattenförekomsten Limsjön. Förutom Limsjön, kan påverkan på människors 
hälsa kan också ske genom inandning av ångor. 

Utifrån uppmätta grundvattennivåer bedöms att det finns en spridning av 
grundvatten från tippen mot Limsjön. Detta bekräftas delvis genom förhöjda 
ammoniumhalter i ytvattenpunkten YV, medan grundvatten i motsvarande 
område (W1707Gv, W1708Gv och W1709Gv) inte innehåller några 
anmärkningsvärda halter. 

Utförda analyser i grund- och ytvatten har inte kunnat visa att 
bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen eller gränsvärden för 
kemisk ytvattenstatus överskrids i Limsjön, varken i prov som tagits nära 
förmodat utströmningsområde, eller vid sjön in- och utlopp. Totalhalten av 
zink är förhöjd i förhållande till bedömningsgrunderna, men det bedöms att 
den biotillgängliga delen är betydligt lägre. För zink finns även andra källor 
då grundvattenrör uppströms deponin är påverkade. 

Tippmassorna står delvis i kontakt med grundvattnet, och i detta grundvatten 
har högst halter av föroreningar också påträffats. 

Högst halter i spridningsriktningarna har påträffats i YV6, lakvattenutflödet 
norr om tippen samt i motsvarande grundvattenrör (RAM 6) vid tidigare 
undersökningar. Analysresultaten, inklusive PAH-halter, tyder på en 
spridning i denna riktning. 

Det kan inte heller uteslutas att det sker spridning med grundvatten söderut, 
parallellt med Limsjön, mot RAM 7 och RAM 8, där tidigare undersökningar 
påvisade förhöjda ammoniumhalter i RAM 7. Indikationerna är dock inte 
entydiga eftersom det egentligen bara är ammonium i RAM 7 som varit 
förhöjd. PFOS har påträffats i RAM 8. Det är dock inte säkerställt att ämnet 
kommer från tippen eftersom inga andra kemiska parametrar tyder på att 
vattnet är ett lakvatten. Vidare är tiden då deponin var aktiv i början av den 
tid då flourerade ämnen används (Naturvårdsverket, 2017). 

Sammantaget visar analyserna att det finns en spridning från tippen, främst 
via det ytliga vatten som provtagits i diken. Eftersom spridningen sker 
okontrollerat är det svårt att kvantifiera mängderna, men de högsta halterna 
som påverkar Limsjöns möjligheter att uppnå god status återfinns i YV6. 
Halterna av benso(a)pyren är här ca 130 ggr MKN. Utspädningen sett till 
hela Limsjöns vattenvolym bedöms vara ca 2 500 ggr, dvs att man har en 
god säkerhet mot att MKN överskrids. Observera att detta är oaktat Limsjöns 
bakgrundshalt benso(a)pyren. Övriga föroreningar som läcker från tippen har 
påvisats i halter som är betydligt lägre i förhållande till bedömningsgrunder 
och gränsvärden för MKN. 

Det sker i dagsläget också en viss spridning av näringsämnen från tippen. 
Halterna i lakvatten från tippen är högre än vad som uppmätts i Limsjön, men 
det är en storleksordning om några gånger. I förhållande till det totala flödet 
bedöms påverkan från näringsämnen vara ytterst begränsad. 
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Sammanfattningsvis sker ett visst läckage från tippen idag, men riskerna för 
att Limsjön som helhet ska påverkas bedöms som små. Viss påverkan lokalt 
vid utflöde i sjön kan inte uteslutas. 

Gällande människors hälsa på området ligger en grundvattenhalt strax över 
riktvärdet för inandning av ånga. Grundvattnet ligger på platsen relativt djupt 
och det i kombination med att halterna bara ligger strax över riktvärdet gör att 
riskerna får ses som begränsade. 

För vissa ämnen, bland annat benso(a)pyren ligger laboratoriets 
rapporteringsgräns över riktvärdena, varför det inte går att säga något med 
säkerhet om dessa ämnen. 

8.2 JORD 
Påträffade halter bedöms som relativt låga för att vara en deponi. Den 
planerade markanvändningen påminner mest om förutsättningarna för MKM 
och därför bedöms risker med ämnen som enbart ligger över riktvärdena för 
KM som begränsade. 

De ämnen med halter över riktvärdena för MKM som har påträffats är 
barium, koppar och zink. Riktvärdena för dessa ämnen styrs av risk för 
markmiljö och värdet av att skydda markmiljön i en nedlagd deponi får ses 
som begränsat. I övrigt bedöms inte att risk för människors hälsa eller 
grundvatten föreligger. 

8.3 RISKER MED AVSEENDE PÅ BYGGNATION 
Mängden dagvatten från detaljplaneområdet kommer att öka vid den 
planerade exploateringen (WSP 2016). Om man låter en större mängd 
vatten infiltrera i deponiområdet ökar risken för att en större mängd 
föroreningar frigörs och sprids från deponin. 

Att vid byggnation schakta i detaljplaneområdet kan leda till att ytligt 
förekommande föroreningar exponeras och det finns en risk för att 
föroreningar sprids till människor och djur som vistas i närheten av 
arbetsområdet. Massor som schaktas ur kring detaljplaneområdet ska 
betraktas som förorenade till dess att kemiska analyser kan visa på motsats. 
En eventuell återanvändning av överskottsmassor skall ske i samråd med 
tillsynsmyndighet. 

I området har det sedan tidigare påpekats att det finns risk för deponigas. 

Intill planområdet har ett antal tomter bebyggts. Inför dessa arbeten har 
geotekniska undersökningar genomförts och den rekommenderade 
anläggningsmetoden har varit pålning. Det finns en risk för att pålning inom 
deponiområdet, som penetrerar det tätare material som tippen vilar på, 
föranleder att spridning av föroreningar från deponiområdet sker till 
underliggande akvifär. Omfattningen av detta är inte utrett inom ramen för 
denna rapport. 
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8.4 OSÄKERHETER 
Deponins utbredning är antagen utifrån flygfoton och tidigare inventeringar. 
Deponiområdets verkliga utbredning kan skilja sig från dessa antaganden. 

Inga analyser av växter eller djur har utförts. Exponeringen antas vara låg 
men med analyser och inventeringar kan en större bild tas fram. 

Grundvattnets strömningsriktning utanför deponiområdet är antagen utifrån 
tillgänglig data, inga grundvattenrör har satts väster om deponin för denna 
utredning. Det är därför inte klarlagt var en eventuell grundvattendelare 
väster om deponin är belägen. 

9 SLUTSATSER OCH 
REKOMENDATIONER 

Lakvatten från deponin rinner troligen ut mot Limsjön då det visats att det 
finns ett visst påslag av föroreningar och näringsämnen i främst 
ytvattenprover uttagna i närheten av deponin. När lakvattnet når Limsjön 
kommer spädning ske. Som en indikation av utspädningen är den 
uppskattade mängd grundvatten som tros kunna bilda lakvatten mindre än 
en promille av det modellerade medelvattenflödet i Limsjön. 

Höga halter av skadliga ämnen som läcker från tippen skulle kunna påverka 
reproduktionen hos rovfåglar som finns vid sjön, men i nuläget finns inga 
indikationer eller undersökningar som tyder på att så är fallet hos fiskgjuse 
och brun kärrhök vid Limsjön (Müller, 2017). Att utlakade föroreningar har en 
negativ påverkan på utpekade naturvärden bedöms därför inte som troligt. 

Via det grundvatten som strömmar ut i Limsjön från det planerade 
exploateringsområdet sker en viss näringstillförsel i form av kväve med 3 
mg/liter, som kan jämföras med 0,3 mg/liter vid en provpunkt där Vargnäsån 
rinner ut i Limsjön. Eftersom Limsjön är en näringsfattig sjö, där utpekade 
naturvärden till övervägande del är beroende av god näringstillgång och riklig 
vegetation, bör denna tillförsel av kväve vara positiv för ett bevarande av 
naturvärdena.  

Slutsatserna när det gäller Limsjöns naturvärden är att den negativa 
påverkan som kan uppstå genom den planerade exploateringen är mycket 
begränsad eller försumbar om mängden vatten som tillåts infiltrera i 
detaljplanområdet minskar i jämförelse med nuläget. Några förslag på 
särskilda åtgärder i syfte att begränsa påverkan på Limsjöns naturvärden 
bedöms därför inte som aktuella. 

En exploatering av planområdet med hårdgjorda ytor och byggnader med tak 
kommer att innebära att mer dagvatten bildas inom detaljplaneområdet. För 
den aktuella planen rekommenderas att dagvatten tas om hand och 
transporteras bort från planområdet för att minimera andelen vatten som kan 
infiltrera i deponimassorna och bilda lakvatten. Om området kring deponin 
hårdgörs kan mängden (yt)vatten som infiltrerar genom deponimassorna 
minskas jämfört med nuläget. Detta leder till att mängden lakvatten minskar. 
Då avfall till viss del förmodas ligga under grundvattenytan kommer 
grundvattenflöde från uppströms del av delavrinningsområdet fortsatt ge 
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upphov till lakvatten. Detta vatten är dock enligt skattning en mindre del av 
totalt flöde ut från deponin. 

Den planerade exploateringen bedöms inte öka spridningen från området 
och ökar inte risken för Limsjön att inte kunna nå god kemisk status. Viss 
spridning från området sker dock idag och större byggnationer skulle 
försvåra möjlighet till att vidta efterbehandlingsåtgärder på befintlig deponi i 
framtiden. Detta gör att man i första hand bör placera byggnader utanför 
deponins utbredning, medan deponiområdet med fördel kan asfalteras och 
nyttjas som t.ex. parkeringsplats. 

De provtagningar som hittills utförts har gjorts vid ett fåtal tillfällen, varför det 
är svårt att bedöma hur spridningen förändras över tid. För att bedöma hur 
spridningen förändras över tid föreslår WSP att kontroll i formen av ett 
kontrollprogram tas fram för området. Provtagningar föreslås i grundvattenrör 
och ytvattenpunkter där förorening tidigare påträffats. Analysomfattning bör i 
första hand innehålla PAH, metaller och fysikalisk-kemiska parametrar. 
Uppföljning av PFOS i RAM 8 bör även genomföras. 
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
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Kommunen är huvudman för allmän plats
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Kärsti Hallström

Planarkitekt

Upprättad i februari 2016
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Laga kraft

Till planen hör:

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Illustrationskarta

Behovsbedömning

Fastighetsförteckning

Geoteknisk undersökning

Miljöteknisk undersökning

Bullerutredning
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Planförfattare

Detaljplanen är upprättad enligt Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900

Plankarta

Översiktskarta
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Vattenflöde för Utloppet till Limsjön m3/s
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1981 0,6 0,5 0,3 2,2 0,9 1 1,5 0,1 0,1 0,6 0,8 0,3
1982 0,1 0,2 0,7 3 1,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 1,1 0,9
1983 1 0,4 0,4 0,9 0,8 0,9 0,2 0,1 1,4 0,7 0,2 0,3
1984 0,4 0,1 0,1 2,1 0,3 0,4 0,5 0,1 0,8 2,3 0,8 0,7
1985 0,2 0,1 0,2 1,8 2,1 0,4 0,5 1,3 2,3 0,5 0,7 0,4
1986 0,3 0,1 0,5 1,6 2,2 0,8 0,2 1,4 1,5 0,4 1 0,8
1987 0,2 0,2 0,2 2,2 1,3 1 0,4 0,9 0,8 0,8 0,9 0,4
1988 0,8 0,5 0,2 2,5 1,1 0,2 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,2
1989 0,8 0,6 1,1 1,2 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
1990 0,4 1,8 1,1 1,2 0,2 0,2 0,3 0,2 1,2 0,6 0,8 0,5
1991 0,4 0,2 0,9 1,3 0,3 1,3 0,7 0,2 0,2 0,6 0,7 0,3
1992 0,4 0,3 0,7 1,5 0,9 0,1 0,1 0,3 0,6 0,2 0,9 1,4
1993 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 1,5 0,5 1,2 0,6 0,7
1994 0,4 0,2 0,6 2,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,7 0,7
1995 0,4 0,6 0,7 2,2 1,9 0,9 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
1996 0,1 0,1 0,1 0,5 1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 1,2 0,7
1997 0,4 0,7 0,7 0,2 1,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 1,3 0,5
1998 0,6 1,1 0,7 0,6 0,3 0,2 0,6 0,9 0,6 1,1 0,6 0,5
1999 0,6 0,5 0,5 2,7 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3
2000 0,7 0,6 0,9 1,3 0,4 0,4 2,5 0,4 0,1 0,6 2,7 1,2
2001 0,5 0,4 0,7 2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 0,8 0,4
2002 0,4 1 1,2 1,5 0,4 0,5 1,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
2003 0,3 0,3 1,1 0,7 0,5 1 0,5 0,3 0,1 0,2 0,6 0,9
2004 0,4 0,3 0,9 0,7 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,6 0,4 0,8
2005 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,2 0,8 0,1 0,2 0,4 0,3
2006 0,2 0,5 0,2 1,9 0,6 0,2 0,2 1 0,4 1,2 1,7 0,8
2007 0,6 0,2 1,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,9
2008 1,1 0,9 0,9 1,2 0,3 0,1 0,1 0,5 0,2 0,4 0,6 0,6
2009 0,4 0,2 0,2 2,3 0,2 1,3 2,1 0,8 0,7 0,5 1,1 0,7
2010 0,1 0,1 0,3 2,2 1,4 0,9 0,3 0,4 0,6 0,5 0,4 0,1
2011 0,1 0,1 0,4 2,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,9 0,5 0,3 0,7
2012 0,3 0,2 0,2 1,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
2013

Medelflödet för hela ovanstående period: 0,6164491 m3/s

Vilket är det samma som: 19 440 338 m3/år
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© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt förekomsten av block i 
markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till en meter redovisas i vissa fall. Även 
underliggande jordlager, t.ex. isälvssediment under lera, redovisas i vissa fall, men någon systematisk kartläggning 
av dessa har inte gjorts. Även vissa landformer, såsom moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner 
redovisas. Jordarterna indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. 

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten 
”Jordarter 1:25 000–1:100 000”. I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika metoder och anpassade
för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karteringsmetod för det aktuella kartutsnittet och lämplig 
presentationsskala med hänsyn till kartans noggrannhet ges på sidan två av detta dokument. Observera att det som
är lämplig skala kan avvika från det valda kartutsnittets skala.

För ytterligare information om jordarter, jordlagerföljder, jorddjup m.m. hänvisas till www.sgu.se eller SGUs 
kundtjänst.
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© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se

Kartläggningen har skett med olika metoder och skiftande geografiskt underlag samt för presentationsskalor från 
1:25 000 till 1:100 000. Detta gör att det finns stora skillnader i kvalitet inom kartan, både vad gäller läges-
noggrannhet och jordarternas indelning. De skillnader i karteringsmetod som tillämpats vid kartläggningen redovisas 
genom att informationen har delats in i olika karttyper (2–5) i täckningskartan. Gemensamt för alla karttyper är att 
jordartsobservationerna i fält i huvudsak görs på ca en halv meters djup, dvs. under matjord och jordmån.

Informationen bygger på kartläggningar som påbörjades på 1960-talet och pågår än idag. Den tidiga informationen 
har digitaliserats från tryckta kartunderlag. Resultatet från många kartläggningar har publicerats som tryckta kartor 
inom SGUs serier Ae, Ak och K och till dessa finns ofta kartbladsbeskrivningar utgivna, vilka innehåller kompletterande 
information om arbetsmetoder och geologiska förhållanden. Information om dessa beskrivningar finns på www.sgu.se.
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Fältkartläggning med detaljerad digital höjdmodell som underlag. Lämplig
presentationsskala: 1:25 000 (karttyp 2).

Flygbildstolkning med detaljerad digital höjdmodell som underlag samt fältkontroller i
huvudsak längs vägnätet. Lämplig presentationsskala: 1:50 000 (karttyp 3).

Fältkartläggning på varierande kartunderlag. Lämplig presentationsskala: 1:50 000
(karttyp 4).

Flygbildstolkning samt fältkontroller i huvudsak längs vägnätet. Lämplig
presentationsskala: 1:100 000 (karttyp 5).
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WSP Sverige AB Analyser:

Uppdragsnr: 10241073

Beställare: Leksands Kommun

Område: Limsjöänget

Beskrivning av provtagning: Miljöteknisk markprovtagning med hjälp av skruvborr och borrbandvagn. 

Väderlek: Snö, blåst, ca -2 grader

Datum: 20170301

Sammanställning av fältnoteringar samt utförda analyser

Punkt Nivå Prel. geoteknisk Anmärkning Nivå

[m u my] Benämning1 [m u my]

metaller + 
alifater, 

aromater 
PAH TOC PCB dioxiner klororg bek

brom 
flamskydd ftalater PFC

W1701Skr PSL51 J3d TOC PSLBR SLV37 PSLN7 CYR22 JJO5S GFFC1

0-0,5m Fyll, grus, sand x

0,5-0,6 Finsand Endast prov i påse

0,6-1m Siltig finsand Träfiber, tegel, eventuellt lukt av olja X x

1-1,5m Siltig finsand Rivrester, spik, keramik, tegel X x x x x x x x

1,5-2m Siltig finsand Keramik, glas

2-3m Siltig finsand, inslag av grus Rivningsrester, glas, hasp, GV-nivå på 2,3m 

3-4m Lera, finsand Naturligt

W1702Skr

0-0,5m grusig sand x

0,5-1m Stopp vid en meter ev. block

Flyttade hålet men stopp även där

W1703Skr

0-0,4m Silt, finsand x

0,4-1m Silt, finsand Plast, kol, tegel, porslin, något vitt..?? x

1-1,5m Silt, finsand kol, något vitt?? Inslag av grus och tegel x x x x x x x x

1,5-2m Silt, finsand kol, något vitt?? Inslag av grus och tegel

2-3m Silt, grus kol, glas GV-nivå på 2,3m x

3-4m mull, lera, silt Träfibrer, plast

Grundvattenrör installerades i denna provpunkt.

W1704Skr

0-0,6m gr, siSa tegelrester, x x

Stopp vid 0,6m, flyttat punkter på fyra olika platser,

stopp även där, trångt vid ledningar. 

W1705Skr

0-0,5m grusig sand

0,5-1m grusig sand

Stopp vid 1,2m, provade fyra olika punkter, troligtvis block. 

W1706Gv

0-0,5m Mull

0,5-1m Lera

1-1,6 m Lera

1,6-2 m Silt Rör 3 m inkl filter 0,15

W1707Gv

0-0,5m Mull

0,5-1m Lera

1-1,6 m Lera

1,6-2 m Silt Rör 3 m inkl filter 0,12

W1708Gv (djup)

0-11,8m Lera

11,8-13 Sand 0,19

W1709Gv

0-1,0m Silt, grus

1,0-2m Block, silt Fyll? Från Vägen? 0,32

Kommentarer:

1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem.

2. Analysresultaten redovisas separat.

Labanalyser jord2 Övriga analyser jord

156

seer18510
Textruta

SEHG19807
Texinskrivning
Bilaga 7 - Redovisning Provtagningspunkter och fältprotokoll 170301



Teckenförklaring
Inreffat deponiområde

Detaljplaneområde

Sticksondering 161128

±

0 50 100 150 200
Meter

157

SEER18510
Texinskrivning
Bilaga 8 - Sticksondering



    
Lakvattenutredning Lim

sjöänget • D
el 2, 2.5 och 3 | 5 

 S
TIC

K
S

O
N

D
E

R
IN

G
 20161128 

  
N

 
Ö

 
D

jup (m
) 

P
unkt 1 

6733349,013 
500316,301 

4 

P
unkt 2 

6733371,290 
500332,659 

7 

P
unkt 3 

6733404,711 
500403,550 

4,6 

P
unkt 4 

6733438,129 
500430,813 

3 

P
unkt 5 

6733438,129 
500436,266 

4,9 

P
unkt 6 

6733426,993 
500452,628 

4 

P
unkt 7 

6733426,995 
500468,988 

3,5 

P
unkt 8 

6733438,135 
500479,893 

3,5 

P
unkt 9 

6733426,999 
500496,254 

3 

Punkt 10 
6733427,001 

500512,614 
2,5 

Punkt 11 
6733404,727 

500523,524 
2,7 

Punkt 12 
6733393,591 

500534,433 
2,9 

Punkt 13 
6733404,730 

500545,338 
2,8 

  
 

158

SEHG19807
Texinskrivning
Bilaga 8 - Sticksondering



YV

YV6

RAM4

RAM3

RAM2

RAM8RAM7

RAM5

RAM9

RAM1

RAM6

RAM15

RAM14

RAM13
RAM12

RAM11

RAM10

WSPYV3W1709Gv

W1707Gv

W1705Skr

W1704Skr

W1702Skr

W1701Skr

W1706Gv

W1703Skr (Gv)

W1708Gv (Djup)

Teckenförklaring
Nya provpunkter

Gv

Jord

Yv

Befintliga provpunkter
Deponigas

Gv

Jord

Yv

Inreffat deponiområde

Detaljplaneområde

±

0 50 100 150 200
Meter

159

SEER18510
Texinskrivning
Linje konceptuell modellmark och grundvatten - start

SEER18510
Pil

SEER18510
Texinskrivning
Bilaga 9 - Linje för markmodell



RAM1      ; 165,5

165,67

165,4

RAM5; 164

RAM6       ; 164,4

164,47

164,42

RAM7     ; 163,5

RAM8       ; 162,9

162,66

RAM9      ; 162,2 162,43

RAM10     ; 162,5

162,71 162,92

W1706GV; 162,56

W1709GV; 163,40

W1703Skr(Gv); 164,19 164,31

160

161

162

163

164

165

166

1 5 0 6 3 0 1 7 0 3 0 7 1 7 0 4 2 6

+ 
HÖ

JD

GVY

RAM1

RAM5

RAM6

RAM7

RAM8

RAM9

RAM10

W1706GV

W1709GV

W1703Skr(Gv)

160

SEER18510
Texinskrivning
Bilaga 10 - Grundvattennivåer



Projekt: 10241073
Lakvattenutredning Limsjöänget

Bilaga 11
Sammanställning  av analysresultat, grundvatten

 - under gränsvärde
 - över något gränsvärde
 - totalhalt över biotillgänglig halt
 - rapporteringsgräns över gränsvärde

Provtagningsdag 2016-11-28 2016-11-28 2016-11-28 2017-04-26 2017-03-01 2017-04-26 2017-04-26 B C B+C
Ankomstdag 2016-11-30 2016-11-30 2016-11-30 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-08 2017-04-27 2017-03-02 2017-04-27 2017-04-27 HVMFS 2013:19 HVMFS 2013:19 Gränsvärde

Provpunkt RAM1 RAM9 RAM10 W1706GV W1707GV W1709GV W1703GV W1703Gv RAM8
WSP8Gv 

(djup) RAM6

Särskilt förorenande 
ämnen i inlandsytvatten, 
tabell 1

Gränsvärden för kemisk 
ytvattenstatus, bilaga 6

Ämne Enhet
Turbiditet FNU 15 >2000 450 >2000 >2000 14 820 660 10
Färg (410 nm) mg Pt/l 110 1800 2300 460 320 82 280 210 32
pH 7,1 6,8 7 7 7,3 7,1 7,1 6,9 8,1
Temperatur vid pH-mätning °C 22,2 20,5 20,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2 21,9
Alkalinitet mg HCO3/l 120 330 240 340 340 84 1000 440 220
Konduktivitet mS/m 24 51 43 55 62 35 160 67 42
Klorid mg/l 8,6 5,7 18 19 36 62 69 14 15
Sulfat mg/l 6,5 < 1,0 15 1,7 3,2 7,3 42 < 1,0 20
Fluorid mg/l 0,38 0,47 0,84 1 1,2 0,51 0,4 0,97 0,7
COD-Mn mg O2/l 4,2 37 12 21 10 5,9 35 17 0,75
Ammonium mg/l 2,3 0,21 0,32 0,023 0,1 0,044 8 0,022 0,031
Ammonium-nitrogen (NH4-N) mg/l 1,8 0,16 0,25 0,018 0,08 0,034 6,2 0,017 0,024
Fosfat (PO4) mg/l 0,4 0,04 0,13 0,021 < 0,020 0,031 0,028 0,031 < 0,020
Fosfatfosfor (PO4-P) mg/l 0,13 0,013 0,042 0,007 0,005 0,01 0,009 0,01 0,006
Nitrat (NO3) mg/l 0,66 < 0,44 < 0,44 < 0,44 < 0,44 3,2 1,2 < 0,44 < 0,44
Nitrat-kväve (NO3-N) mg/l 0,15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,72 0,28 < 0,10 < 0,10
Nitrit (NO2) mg/l < 0,0070 < 0,0070 0,016 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,063 < 0,0070 0,15
Nitrit-nitrogen (NO2-N) mg/l 0,002 < 0,0020 0,005 < 0,0020 0,002 < 0,0020 0,019 < 0,0020 0,045
NO3/50+NO2/0,5 mg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Totalhårdhet (°dH) °dH 4,7 15 12 17 16 4,5 46 19 10
Natrium Na (end surgjort) mg/l 9,7 2,8 4,6 6,3 18 37 43 9,5 13
Kalium K (end surgjort) mg/l 2,1 < 1,0 1,9 1,7 2,3 3,1 40 < 1,0 2,8
Kalcium Ca (end surgjort) mg/l 27 97 72 100 100 28 280 120 62
Järn Fe (end surgjort) mg/l 2,2 57 2,4 44 9,7 0,22 16 2,5 < 0,020
Magnesium Mg (end surgjort) mg/l 3,6 6,8 7,9 10 7,7 2,7 28 9,9 7,1
Mangan Mn (end surgjort) mg/l 0,4 1,2 1 5,1 2 0,018 2,9 1,9 0,086

WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl 
LOQ pg/l 0,02 0,078 0,0019 ND
WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl 
LOQ pg/l 4,2 3,8 5 4,2
WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. 
LOQ pg/l 0,023 0,089 0,0056 0,177 ND
WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. 
LOQ pg/l 3,8 3,5 4,6 3,79 3,8
I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ pg/l 0,036 0,12 0,019 0,221 ND
I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ pg/l 3,7 3,4 4,4 3,73 3,7

1(4)
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Projekt: 10241073
Lakvattenutredning Limsjöänget

Bilaga 11
Sammanställning  av analysresultat, grundvatten

 - under gränsvärde
 - över något gränsvärde
 - totalhalt över biotillgänglig halt
 - rapporteringsgräns över gränsvärde

Provtagningsdag 2016-11-28 2016-11-28 2016-11-28 2017-04-26 2017-03-01 2017-04-26 2017-04-26 B C B+C
Ankomstdag 2016-11-30 2016-11-30 2016-11-30 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-08 2017-04-27 2017-03-02 2017-04-27 2017-04-27 HVMFS 2013:19 HVMFS 2013:19 Gränsvärde

Provpunkt RAM1 RAM9 RAM10 W1706GV W1707GV W1709GV W1703GV W1703Gv RAM8
WSP8Gv 

(djup) RAM6

Särskilt förorenande 
ämnen i inlandsytvatten, 
tabell 1

Gränsvärden för kemisk 
ytvattenstatus, bilaga 6

PCB 28 µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
PCB 52 µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
PCB 101 µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
PCB 118 µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
PCB 138 µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
PCB 153 µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
PCB 180 µg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
S:a PCB (7st) µg/l ND ND ND ND ND
Naftalen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,051 < 0,020 < 0,020 x 2
Acenaftylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,46 < 0,010 < 0,010
Acenaften µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Fluoren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,099 < 0,010 < 0,010
Fenantren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,39 < 0,010 < 0,010
Antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,52 < 0,010 < 0,010 x 0,1
Fluoranten µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 6,3 < 0,010 < 0,010 x 0,0063
Pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 4,1 < 0,010 < 0,010
Benso(a)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 2,8 < 0,010 < 0,010
Krysen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 2,9 < 0,010 < 0,010
Benso(b,k)fluoranten µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 5,1 < 0,020 < 0,020 x 0.017 (max)
Benso(a)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 3,4 < 0,010 < 0,010 x 0,00017
Dibenso(a,h)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,56 < 0,010 < 0,010
Benso(g,h,i)perylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 1,3 < 0,010 < 0,010 x 0.0082(max)
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 1,8 < 0,010 < 0,010 x -
Summa PAH L µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,52 < 0,20 < 0,20
Summa PAH M µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 11 < 0,30 < 0,30
Summa PAH H µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 18 < 0,30 < 0,30
Summa övriga PAH µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 13 < 0,30 < 0,30
Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 17 < 0,20 < 0,20

Alifater >C5-C8 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C8-C10 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C10-C12 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C12-C16 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C5-C12 mg/l < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Alifater >C12-C35 mg/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
Alifater >C16-C35 mg/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
Aromater >C8-C10 mg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Aromater >C10-C16 mg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Aromater >C16-C35 mg/l < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 0,0053 < 0,0050 < 0,0050
Bensen mg/l < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 x x 10
Toluen mg/l < 0,0010 0,0037 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Etylbensen mg/l < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
M/P/O-Xylen mg/l < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Summa TEX mg/l < 0,0020 0,0047 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
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Sammanställning  av analysresultat, grundvatten

 - under gränsvärde
 - över något gränsvärde
 - totalhalt över biotillgänglig halt
 - rapporteringsgräns över gränsvärde

Provtagningsdag 2016-11-28 2016-11-28 2016-11-28 2017-04-26 2017-03-01 2017-04-26 2017-04-26 B C B+C
Ankomstdag 2016-11-30 2016-11-30 2016-11-30 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-08 2017-04-27 2017-03-02 2017-04-27 2017-04-27 HVMFS 2013:19 HVMFS 2013:19 Gränsvärde

Provpunkt RAM1 RAM9 RAM10 W1706GV W1707GV W1709GV W1703GV W1703Gv RAM8
WSP8Gv 

(djup) RAM6

Särskilt förorenande 
ämnen i inlandsytvatten, 
tabell 1

Gränsvärden för kemisk 
ytvattenstatus, bilaga 6

Arsenik As (end surgjort) (µg/) µg/l 0,6 1,55 x 0,5
Arsenik As (filtrerat) (µg/) µg/l < 0,20 0,73 0,68 < 0,20 1,2 0,38 < 0,20 x 0,5
Barium Ba (end surgjort) (µg/) µg/l 65 90
Barium Ba (filtrerat) (µg/) µg/l 31 87 96 34 190 37 42
Kadmium Cd (end surgjort) (µg/) µg/l < 0,020 0,027 x x 0.08-0.25
Kadmium Cd (filtrerat) (µg/) µg/l < 0,020 < 0,020 0,023 < 0,020 0,11 < 0,020 < 0,020 0.08-0.25
Kobolt Co (filtrerat) (µg/) µg/l 1,3 4,3 0,58 < 0,20 4,3 3,6 < 0,20
Kobolt, Co (end surgjort) (µg/) µg/l 1,3 2,5
Krom Cr (end surgjort) (µg/) µg/l 2,3 0,96
Krom Cr (filtrerat) (µg/) µg/l 0,21 0,47 < 0,20 < 0,20 1,1 < 0,20 < 0,20 x 3,4
Koppar Cu (end surgjort) (µg/) µg/l < 20 < 0,20 1,1
Koppar Cu (end surgjort) µg/l < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
Koppar Cu (filtrerat) (µg/) µg/l 3,1 1,3 0,56 3,3 8,7 < 0,20 < 0,20 x 0,5  (biotillgängligt)
Kvicksilver Hg (filtrerat) (µg/) µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 x x 0.07 (max)
Kvicksilver Hg (uppslutet) (µg/) µg/l < 0,10 < 0,10 0.07 (max)
Nickel Ni (end surgjort) (µg/) µg/l 1,8 5,9 4  (biotillgängligt)
Nickel Ni (filtrerat) (µg/) µg/l 13 2,2 0,68 0,37 7,9 1,1 0,26 x x 4  (biotillgängligt)
Bly Pb (end surgjort) (µg/) µg/l 0,18 0,32 1,2 (biotillgängligt)
Bly Pb (filtrerat) (µg/) µg/l 0,088 < 0,050 < 0,050 0,063 0,099 < 0,050 < 0,050 x x 1,2 (biotillgängligt)
Vanadin V (filtrerat) (µg/) µg/l 0,42 0,7 < 0,20 < 0,20 0,49 < 0,20 < 0,20
Vanadin, V (end surgjort) (µg/) µg/l 2,5 2,1
Zink Zn (end surgjort) (µg/) µg/l 16 6,2
Zink Zn (filtrerat) (µg/) µg/l 130 2,9 < 1,0 3,6 680 2,1 < 1 x 5,5  (biotillgängligt)

PBDE 17 ng/l < 0,047 < 0,15 < 0,0500 < 0,05 < 0,0476 < 0,0510
PBDE 28 ng/l 0,122 < 0,15 0,0614 0,0652 0,112 0,126
Summa av analyserade TriBDEer 
(inkl. LOQ) ng/l 0,169 0,3 0,0614 0,115 0,112 0,126
Summa av analyserade TriBDEer 
(exkl. LOQ) ng/l 0,122 ND 0,111 0,0652 0,159 0,177
PBDE 47 ng/l 0,675 0,658 0,459 0,399 0,492 0,516
PBDE 49 ng/l 0,73 0,709 0,752 0,36 0,775 0,856
PBDE 66 ng/l 0,512 0,539 0,513 0,298 0,539 0,582
PBDE 71 ng/l < 0,110 < 0,350 < 0,117 < 0,120 < 0,111 < 0,119
PBDE 77 ng/l 0,193 < 0,350 0,198 0,122 0,2 0,243
Summa av analyserade 
TetraBDEer (inkl. LOQ) ng/l 2,22 2,61 1,92 1,3 2,01 2,2
Summa av analyserade 
TetraBDEer (exkl. LOQ) ng/l 2,11 1,91 2,04 1,18 2,12 2,32
PBDE 85 ng/l 0,378 < 0,700 0,299 0,243 0,331 0,438
PBDE 99 ng/l 1,13 1,04 0,89 0,76 0,788 1,11
PBDE 100 ng/l < 0,220 < 0,700 < 0,233 < 0,230 < 0,222 < 0,238
PBDE 119 ng/l 0,222 < 0,700 < 0,233 < 0,230 < 0,222 0,268
PBDE 126 ng/l < 0,22 < 0,7 < 0,233 < 0,23 < 0,222 < 0,238
Summa av analyserade 
PentaBDEer (inkl. LOQ) ng/l 2,17 3,84 1,19 1,7 1,12 1,81
Summa av analyserade 
PentaBDEer (exkl. LOQ) ng/l 1,73 1,04 1,89 1 1,79 2,29
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Sammanställning  av analysresultat, grundvatten

 - under gränsvärde
 - över något gränsvärde
 - totalhalt över biotillgänglig halt
 - rapporteringsgräns över gränsvärde

Provtagningsdag 2016-11-28 2016-11-28 2016-11-28 2017-04-26 2017-03-01 2017-04-26 2017-04-26 B C B+C
Ankomstdag 2016-11-30 2016-11-30 2016-11-30 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-08 2017-04-27 2017-03-02 2017-04-27 2017-04-27 HVMFS 2013:19 HVMFS 2013:19 Gränsvärde

Provpunkt RAM1 RAM9 RAM10 W1706GV W1707GV W1709GV W1703GV W1703Gv RAM8
WSP8Gv 

(djup) RAM6

Särskilt förorenande 
ämnen i inlandsytvatten, 
tabell 1

Gränsvärden för kemisk 
ytvattenstatus, bilaga 6

PBDE 138 ng/l 1,22 1,26 1,45 0,622 1,15 1,22
PBDE 153 ng/l 0,976 < 1,11 0,962 0,483 0,931 1,1
PBDE 154 ng/l 0,413 < 1,11 0,649 < 0,350 0,535 0,429
PBDE 156 ng/l < 0,33 < 1,1 < 0,350 < 0,35 < 0,333 < 0,357
Summa av analyserade 
HexaBDEer (inkl. LOQ) ng/l 2,94 4,41 3,06 1,81 2,61 2,75
Summa av analyserade 
HexaBDEer (exkl. LOQ) ng/l 2,61 1,26 3,41 1,11 2,95 3,11
PBDE 183 ng/l 3,03 2,88 3,55 1,69 3,06 3,3
PBDE 184 ng/l < 0,55 < 1,8 < 0,583 < 0,58 < 0,556 < 0,595
PBDE 191 ng/l 2,31 2,22 2,36 1,36 2,25 2,55
Summa av analyserade 
HeptaBDEer (inkl. LOQ) ng/l 5,89 6,85 5,91 3,63 5,31 5,85
Summa av analyserade 
HeptaBDEer (exkl. LOQ) ng/l 5,35 5,1 6,49 3,04 5,87 6,44
PBDE 196 ng/l 11,5 9,68 10,2 5,73 10,7 10,9
PBDE 197 ng/l 1,65 < 3,5 2,22 < 1,2 1,76 1,87
Summa av analyserade 
OktaBDEer (inkl. LOQ) ng/l 13,1 13,2 12,5 6,89 12,5 12,8
Summa av analyserade 
OktaBDEer (exkl. LOQ) ng/l 13,1 9,68 12,5 5,73 12,5 12,8
PBDE 206 ng/l 27 16,3 40,9 17,5 36,1 35,8
PBDE 207 ng/l 22,8 22,1 26,3 11,5 23,6 25,9
Summa av analyserade 
NonBDEer (inkl. LOQ) ng/l 49,8 38,4 67,2 29 59,7 61,7
Summa av analyserade 
NonBDEer (exkl. LOQ) ng/l 50 38 67,2 29 59,7 61,7
PBDE 209 (DekaBDE) ng/l 160 196 135 94,9 155 173
Summa av analyserade BDEer 
(exkl. LOQ) ng/l 235 253 227 136 239 261
Summa av analyserade BDEer 
(inkl. LOQ) ng/l 237 265 229 139 240 262
Beräknad PBDE( 28, 47, 99, 100, 
153, 154) ng/l 2,3 1,7 1,4 1,2 1,4 1,8 x 140 (max)
4-n-nonylfenol ng/l < 10 < 10 < 10 x 300 NP-TEQ
4-tert-butylfenol ng/l < 10 < 10 < 10
4-tert-Oktylfenol ng/l < 10 < 10 < 10 100 NP-TEQ
4-tert-Pentylfenol ng/l < 10 < 10 < 10
Butylbenzylftalat (BBP) ng/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Di-2-etylhexylftalat (DEHP) ng/l 0,97 0,12 < 0,1 0,49 x 1,3
Dibutylftalat (DBP) ng/l 0,17 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Dietylftalat (DEP) ng/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Dimetylftalat (DMP) ng/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Di-n-oktylftalat (DNOP) ng/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Iso-Nonylfenol ng/l < 100 < 100 < 100

Perfluoroktansulfonat (PFOS) ng/l < 5 < 5 7,28
x

0,65
Perfluoroktansyra (PFOA) ng/l < 5 < 5 < 5

Total PFOS/PFOA exkl LOQ ng/l ND ND 7,28

Total PFOS/PFOA inkl LOQ ng/l 10 10 12,3
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Bilaga 12
Sammanställning  av analysresultat, ytvatten

 - under gränsvärde
 - över något gränsvärde
 - totalhalt över biotillgänglig halt
 - rapporteringsgräns över gränsvärde
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Provtagningsdag 2016-11-28 2016-11-28 2017-04-26 2017-04-26 2017-04-26 HVMFS 2013:19 HVMFS 2013:19 Gränsvärde

Provpunkt YV6 YV
WSP2YV 

(NED)
WSPYV1 
(uppstr) WSPYV2 (nedstr) WSPYV3

ämnen i 
inlandsytvatten, 
tabell 1

kemisk 
ytvattenstatus, 
bilaga 6, 

Ämne Enhet
Turbiditet FNU >2000 22 2,8 1,3 7,7 910
Färg (410 nm) mg Pt/l 1200 310 61 61 92 160
pH 6,9 7,4 7,3 7,8 7,9 7,1
Temperatur vid pH-mätning °C 20,3 21 22,6 21,9 22 20,5
Alkalinitet mg HCO3/l 400 200 83 86 68 240
Konduktivitet mS/m 72 64 21 20 16 45
Klorid mg/l 41 98 13 13 9,5 51
Sulfat mg/l < 1,0 9,8 5,8 5,9 6,3 4,7
Fluorid mg/l 0,44 1 0,35 0,33 0,32 0,62
COD-Mn mg O2/l 99 8,9 12 8,8 8,3 80
Ammonium mg/l 2,4 1,2 0,062 < 0,010 0,032 0,064
Ammonium-nitrogen (NH4-N) mg/l 1,9 0,94 0,048 < 0,010 0,025 0,05
Fosfat (PO4) mg/l < 0,020 0,13 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Fosfatfosfor (PO4-P) mg/l < 0,0050 0,041 0,005 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050
Nitrat (NO3) mg/l 5,3 0,84 1,4 1,3 < 0,44 < 0,44
Nitrat-kväve (NO3-N) mg/l 1,2 0,19 0,31 0,3 < 0,10 < 0,10
Nitrit (NO2) mg/l < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070
Nitrit-nitrogen (NO2-N) mg/l < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
NO3/50+NO2/0,5 mg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Totalhårdhet (°dH) °dH 30 8,6 5
Natrium Na (end surgjort) mg/l 18 54 8,2 7,6 6 30
Kalium K (end surgjort) mg/l < 100 5,4 2,1 1,5 1,6 6,6
Kalcium Ca (end surgjort) mg/l 180 53 31 31 24 51
Järn Fe (end surgjort) mg/l 660 7,2 0,48 0,16 0,19 1,4
Magnesium Mg (end surgjort) mg/l 18 5,2 2,5 1,8 1,9 5,5
Mangan Mn (end surgjort) mg/l 7,4 0,51 0,17 0,025 < 0,010 0,62
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Provtagningsdag 2016-11-28 2016-11-28 2017-04-26 2017-04-26 2017-04-26 HVMFS 2013:19 HVMFS 2013:19 Gränsvärde

Provpunkt YV6 YV
WSP2YV 

(NED)
WSPYV1 
(uppstr) WSPYV2 (nedstr) WSPYV3

ämnen i 
inlandsytvatten, 
tabell 1

kemisk 
ytvattenstatus, 
bilaga 6, 

PBDE 17 ng/l < 0,15 < 0,048 < 0,0515
PBDE 28 ng/l 0,225 0,145 0,101
Summa av analyserade TriBDEer 
(inkl. LOQ) ng/l 0,375 0,192 0,101
Summa av analyserade TriBDEer 
(exkl. LOQ) ng/l 0,225 0,145 0,153
PBDE 47 ng/l 1,05 0,734 0,413
PBDE 49 ng/l 2,06 0,78 0,694
PBDE 66 ng/l 1,61 0,597 0,475
PBDE 71 ng/l < 0,35 < 0,110 < 0,120
PBDE 77 ng/l 0,694 0,22 0,201
Summa av analyserade TetraBDEer 
(inkl. LOQ) ng/l 5,77 2,44 1,78
Summa av analyserade TetraBDEer 
(exkl. LOQ) ng/l 5,42 2,33 1,9
PBDE 85 ng/l 1,39 0,404 0,397
PBDE 99 ng/l 3,42 1,18 0,839
PBDE 100 ng/l < 0,70 < 0,220 < 0,241
PBDE 119 ng/l 0,771 0,232 < 0,241
PBDE 126 ng/l < 0,70 < 0,22 < 0,241
Summa av analyserade PentaBDEer 
(inkl. LOQ) ng/l 6,98 2,26 1,24
Summa av analyserade PentaBDEer 
(exkl. LOQ) ng/l 5,58 1,82 1,96
PBDE 138 ng/l 4,12 1,28 1,24
PBDE 153 ng/l 3,32 1,07 1,04
PBDE 154 ng/l 1,61 0,377 0,37
PBDE 156 ng/l < 1,0 < 0,33 < 0,361
Summa av analyserade HexaBDEer 
(inkl. LOQ) ng/l 10,1 3,05 2,65
Summa av analyserade HexaBDEer 
(exkl. LOQ) ng/l 9,06 2,72 3,01
PBDE 183 ng/l 10,6 3,22 2,98
PBDE 184 ng/l < 1,7 < 0,56 < 0,601
PBDE 191 ng/l 9,13 2,47 2,33
Summa av analyserade HeptaBDEer 
(inkl. LOQ) ng/l 21,5 6,25 5,31
Summa av analyserade HeptaBDEer 
(exkl. LOQ) ng/l 19,8 5,7 5,92
PBDE 196 ng/l 40 11,1 10
PBDE 197 ng/l 4,95 1,69 1,72
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Provtagningsdag 2016-11-28 2016-11-28 2017-04-26 2017-04-26 2017-04-26 HVMFS 2013:19 HVMFS 2013:19 Gränsvärde

Provpunkt YV6 YV
WSP2YV 

(NED)
WSPYV1 
(uppstr) WSPYV2 (nedstr) WSPYV3

ämnen i 
inlandsytvatten, 
tabell 1

kemisk 
ytvattenstatus, 
bilaga 6, 

Summa av analyserade OktaBDEer 
(inkl. LOQ) ng/l 44,9 12,7 11,8
Summa av analyserade OktaBDEer 
(exkl. LOQ) ng/l 44,9 12,7 11,8
PBDE 206 ng/l 124 36,4 34,5
PBDE 207 ng/l 56 22,8 24,9
Summa av analyserade NonBDEer 
(inkl. LOQ) ng/l 180 59,2 59,4
Summa av analyserade NonBDEer 
(exkl. LOQ) ng/l 180 59 59,4
PBDE 209 (DekaBDE) ng/l 546 165 180

Bromerade difenyletrar (5)  
(summa 28, 47, 99, 100, 153, 154) ng/l 7,57 2,351 2,261 x 140 (max)

WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ pg/l ND ND

WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ pg/l 4,21 3,8

I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ pg/l ND ND

I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ pg/l 3,74 3,4

WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ pg/l ND ND - - -

WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ pg/l 3,83 3,5 - - -

4-n-nonylfenol ng/l < 10 < 10 x 300
4-tert-butylfenol ng/l < 10 < 10
4-tert-Oktylfenol ng/l < 10 < 10 x 100
4-tert-Pentylfenol ng/l < 10 < 10
Butylbenzylftalat (BBP) µg/l < 0,10 < 0,10
Di-2-etylhexylftalat (DEHP) µg/l < 0,1 < 0,1 x 1,3
Dibutylftalat (DBP) µg/l < 0,10 < 0,10
Dietylftalat (DEP) µg/l < 0,10 < 0,10
Dimetylftalat (DMP) µg/l < 0,10 < 0,10
Di-n-oktylftalat (DNOP) µg/l < 0,10 < 0,10
Iso-Nonylfenol ng/l < 100 < 100
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Provpunkt YV6 YV
WSP2YV 

(NED)
WSPYV1 
(uppstr) WSPYV2 (nedstr) WSPYV3

ämnen i 
inlandsytvatten, 
tabell 1

kemisk 
ytvattenstatus, 
bilaga 6, 

Perfluoroktansulfonat (PFOS) ng/l < 5,00 < 5 0,65
Perfluoroktansyra (PFOA) ng/l < 5,00 < 5
Total PFOS/PFOA exkl LOQ ng/l ND ND x 0,65
Total PFOS/PFOA inkl LOQ ng/l 10 10 x 0,65

PCB 28 µg/l <0,010 <0,010
PCB 52 µg/l <0,010 <0,010
PCB 101 µg/l <0,010 <0,010
PCB 118 µg/l <0,010 <0,010
PCB 138 µg/l <0,010 <0,010
PCB 153 µg/l <0,010 <0,010
PCB 180 µg/l <0,010 <0,010
S:a PCB (7st) ND ND

Naftalen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 x 2
Acenaftylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Acenaften µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Fluoren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Fenantren µg/l 0,037 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 x 0,1
Fluoranten µg/l 0,1 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 x 0,0063
Pyren µg/l 0,17 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Benso(a)antracen µg/l 0,015 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Krysen µg/l <0,10 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Benso(b,k)fluoranten µg/l 0,1 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 x 0.017 (max)
Benso(a)pyren µg/l 0,048 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 x 0,00017
Dibenso(a,h)antracen µg/l 0,011 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Benso(g,h,i)perylen µg/l 0,055 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 x 0.0082(max)
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l 0,024 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 x -
Summa PAH med låg molekylvikt µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Summa PAH med medelhög 
molekylvikt µg/l 0,32 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30
Summa PAH med hög molekylvikt µg/l 0,31 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30
Summa cancerogena PAH µg/l 0,25 < 0,20 < 0,30 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Summa övriga PAH µg/l 0,39 < 0,30 < 0,20 < 0,30 < 0,30 < 0,30

Alifater >C5-C8 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C8-C10 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C10-C12 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C12-C16 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C5-C12 mg/l < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
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Provpunkt YV6 YV
WSP2YV 

(NED)
WSPYV1 
(uppstr) WSPYV2 (nedstr) WSPYV3

ämnen i 
inlandsytvatten, 
tabell 1

kemisk 
ytvattenstatus, 
bilaga 6, 

Alifater >C12-C35 mg/l 0,37 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
Alifater >C16-C35 mg/l 0,37 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
Aromater >C8-C10 mg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Aromater >C10-C16 mg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Aromater >C16-C35 mg/l < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050

Bensen µg/l < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 x x 10
Toluen (mg/l) mg/l 0,0018 0,0017 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Etylbensen (mg/l) mg/l < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
M/P/O-Xylen (mg/l) mg/l < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Summa TEX (mg/l) mg/l 0,0028 0,0027 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020

Arsenik As (end surgjort) µg/l 0,32
Arsenik As (filtrerat) µg/l 0,77 0,21 0,24 0,25 < 0,20 x 0,5
Barium Ba (end surgjort) µg/l 84
Barium Ba (filtrerat) µg/l 12 18 18 15 63
Kadmium Cd (end surgjort) µg/l < 0,020
Kadmium Cd (filtrerat) µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 x x 0.08-0.25
Kobolt Co (filtrerat) µg/l 1,6 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Kobolt, Co (end surgjort) µg/l < 0,20
Krom Cr (end surgjort) µg/l 0,41
Krom Cr (filtrerat) µg/l 0,5 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 x 3,4
Koppar Cu (end surgjort) µg/l < 200 1,8 < 20
Koppar Cu (filtrerat) µg/l 1,2 0,72 1 0,76 0,32 x 0,5
Kvicksilver Hg (filtrerat) µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 x x 0.07 (max)
Kvicksilver Hg (uppslutet) µg/l < 0,10
Nickel Ni (end surgjort) µg/l 0,74
Nickel Ni (filtrerat) µg/l 2,1 0,3 0,41 0,35 0,41 x x 4
Bly Pb (end surgjort) µg/l 0,1
Bly Pb (filtrerat) µg/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 0,17 < 0,050 x x 1,2
Vanadin V (filtrerat) µg/l 0,4 < 0,20 0,86 0,42 < 0,20
Vanadin, V (end surgjort) µg/l 0,44
Zink Zn (end surgjort) µg/l 3,5
Zink Zn (filtrerat) µg/l 3 1,1 < 1 < 1 1,5 x 5,5
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 Lakvattenutredning Limsjöänget
Uppdrag: 10241073 

Bilaga 13
Sammanställning av analysresultat, jord

Provtagningsdag 17-03-01 17-03-01 17-03-01 17-03-01 17-03-01 17-03-01 17-03-01 17-03-01 17-03-01 KM** MKM**

Provpunkt
W1701 

skr
W1701 

skr
W1701 

skr W1702 skr W1703 skr
W1703 

skr W1703 skr
W1703 

skr W1704 skr   
Djup 0-0,5 0,6-1 1-1,5 0-0,5 0-0,4 0,4-1 1-1,5 2-3 0-0,6   
Ämne Enhet   
Torrsubstans % 89,5 85,2 79,7 95,3 85,6 45,1 79,2 79,1 85,1   
Glödförlust % Ts 3,6 5,7 16,8 4 1,8   
TOC beräknat % TS. 2,1 3,2 9,6 2,3 1   
Bensen mg/kg Ts < 0,0035 < 0,0035 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,012 0,04
Toluen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 10 40
Etylbensen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 10 50
M/P/O-Xylen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   
Summa TEX mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20   
Alifater >C5-C8 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 25 150
Alifater >C8-C10 mg/kg Ts < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 25 120
Alifater >C10-C12 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 100 500
Alifater >C12-C16 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 8,5 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg Ts < 10 < 10 34 < 10 < 10 11 < 10 < 10 100 1000
Alifater >C5-C16 mg/kg Ts < 9,0 < 9,0 15 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0   
Aromater >C8-C10 mg/kg Ts < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 10 50
Aromater >C10-C16 mg/kg Ts < 0,90 < 0,90 1,4 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 3 15
Metylkrysener/benzo(
a)antracener mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50   
Metylpyren/fluoranten
er mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50   
Aromater >C16-C35 mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 10 30
Benso(a)antracen mg/kg Ts 0,039 0,13 0,19 < 0,030 < 0,030 0,09 < 0,030 0,28   
Krysen mg/kg Ts 0,031 0,14 0,22 < 0,030 0,03 0,1 < 0,030 0,31   
Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 0,075 0,27 0,42 < 0,030 0,082 0,32 0,11 0,62   
Benzo(a)pyren mg/kg Ts 0,032 0,11 0,14 < 0,030 0,032 0,11 0,047 0,26   
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts < 0,030 0,08 0,1 < 0,030 < 0,030 0,14 0,062 0,22   
Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,033 < 0,030 0,04   
Naftalen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 0,067 < 0,030 < 0,030 0,058 < 0,030 < 0,030   
Acenaftylen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030   
Acenaften mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030   
Fluoren mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 0,07 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030   
Fenantren mg/kg Ts < 0,030 0,12 0,43 < 0,030 < 0,030 0,041 < 0,030 0,21   
Antracen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 0,044 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030   
Fluoranten mg/kg Ts 0,067 0,29 0,56 < 0,030 0,043 0,099 0,033 0,8   
Pyren mg/kg Ts 0,053 0,27 0,46 < 0,030 0,038 0,088 0,042 0,63   
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts < 0,030 0,088 0,091 < 0,030 0,031 0,13 0,065 0,25   
Summa PAH med låg 
molekylvikt mg/kg Ts < 0,045 < 0,045 0,097 < 0,045 < 0,045 0,088 < 0,045 < 0,045 3 15
Summa PAH med 
medelhög molekylvikt mg/kg Ts 0,17 0,71 1,6 < 0,075 0,13 0,26 0,12 1,7 3,5 20
Summa PAH med hög 
molekylvikt mg/kg Ts 0,22 0,83 1,2 < 0,11 0,22 0,92 0,33 2 1 10
Summa cancerogena 
PAH mg/kg Ts 0,21 0,75 1,1 < 0,090 0,19 0,79 0,26 1,7 - -
Summa övriga PAH mg/kg Ts 0,23 0,84 1,8 < 0,14 0,2 0,48 0,23 2 - -
Summa totala PAH16 mg/kg Ts 0,43 1,6 2,8 < 0,23 0,39 1,3 0,49 3,7   
Arsenik As mg/kg Ts < 2,1 2,9 3,8 < 1,9 < 2,2 < 2,3 < 2,3 < 2,2 10 25
Barium Ba mg/kg Ts 53 170 300 22 45 260 200 59 200 300
Bly Pb mg/kg Ts 15 55 80 10 15 75 68 27 50 400
Kadmium Cd mg/kg Ts < 0,20 0,43 0,55 < 0,20 < 0,20 1,3 1 < 0,20 0,8 12
Kobolt Co mg/kg Ts 2,1 2,9 2,9 1,8 2,6 2,8 3,8 2,3 15 35
Koppar Cu mg/kg Ts 9,3 60 250 3,3 8,1 160 45 13 80 200
Krom Cr mg/kg Ts 29 8,5 10 6,5 5,3 7,4 7,8 7 80 150
Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,017 0,21 0,47 < 0,010 0,026 0,097 0,019 0,049 0,25 2,5
Nickel Ni mg/kg Ts 38 6,7 11 8,8 3,7 12 9,2 5,7 40 120
Vanadin V mg/kg Ts 6,4 14 13 7,6 11 11 14 12 100 200
Zink Zn mg/kg Ts 61 290 670 30 54 1300 670 120 250 500
PCB 28 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020   
PCB 52 mg/kg Ts 0,0021 0,0045   
PCB 101 mg/kg Ts 0,0076 0,01   
PCB 118 mg/kg Ts 0,0025 0,0027   
PCB 153 mg/kg Ts 0,014 0,022   
PCB 138 mg/kg Ts 0,0097 0,022   
PCB 180 mg/kg Ts 0,0075 0,011   
S:a PCB (7st) mg/kg Ts 0,044 0,073 0,008 0,2
2,3,7,8-TetraCDD ng/kg Ts < 0,63 1,3   
1,2,3,7,8-PentaCDD ng/kg Ts < 1,3 4,3   
1,2,3,4,7,8-HexaCDD ng/kg Ts 1,7 4,8   
1,2,3,6,7,8-HexaCDD ng/kg Ts 5,5 17   
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Sammanställning av analysresultat, jord

Provtagningsdag 17-03-01 17-03-01 17-03-01 17-03-01 17-03-01 17-03-01 17-03-01 17-03-01 17-03-01 KM** MKM**

Provpunkt
W1701 

skr
W1701 

skr
W1701 

skr W1702 skr W1703 skr
W1703 

skr W1703 skr
W1703 

skr W1704 skr   
Djup 0-0,5 0,6-1 1-1,5 0-0,5 0-0,4 0,4-1 1-1,5 2-3 0-0,6   
Ämne Enhet   
1,2,3,7,8,9-HexaCDD ng/kg Ts 4 11   
1,2,3,4,6,7,8-
HeptaCDD ng/kg Ts 120 370   
OktaCDD ng/kg Ts 580 1600   
2,3,7,8-TetraCDF ng/kg Ts 6,4 10   
1,2,3,7,8-PentaCDF ng/kg Ts 2,9 4,3   
2,3,4,7,8-PentaCDF ng/kg Ts 5,9 9   
1,2,3,4,7,8-HexaCDF ng/kg Ts 5,5 5,7   
1,2,3,6,7,8-HexaCDF ng/kg Ts 3,1 4,3   
1,2,3,7,8,9-HexaCDF ng/kg Ts < 1,3 < 1,3   
2,3,4,6,7,8-HexaCDF ng/kg Ts 4,3 5,8   

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF ng/kg Ts 27 25   

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF ng/kg Ts 2,5 2,7   
OktaCDF ng/kg Ts 41 30   
WHO(1998)-PCDD/F 
TEQ exkl LOQ ng/kg Ts 7,7 20 20 200
WHO(1998)-PCDD/F 
TEQ inkl LOQ ng/kg Ts 9,7 20 20 200
WHO(2005)-PCDD/F 
TEQ exkl. LOQ ng/kg Ts 6,6 19 20 200
WHO(2005)-PCDD/F 
TEQ inkl. LOQ ng/kg Ts 8,6 19 20 200

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med:
*Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 **Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig 
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)
***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2007:01
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Lakvattenutredning Limsjöänget
Uppdrag: 10241073

Bilaga 5
Sammanställning av analysresultat, jord

Övriga analyserade ämnen utan jämförelse

Provtagningsdag 2017-03-01 2017-03-01

Provpunkt W1701skr W1703skr
1-1,5 1-1,5

Ämne Enhet
Aldrin µg/kg <0,90 <0,90

Chlordane-alpha µg/kg <0,90 <0,90
Chlordane-gamma µg/kg <0,90 <0,90
Chlordane (total) µg/kg <1,8 <1,8
DDD, p,p'- µg/kg 1,4 <0,90
DDD-o,p µg/kg <0,90 <0,90
DDE, p,p’- µg/kg 2,9 1,4
DDE-o,p µg/kg <0,90 <0,90
DDT, o,p’- µg/kg <0,90 <0,90
DDT,p,p'- µg/kg <0,90 <0,90
DDT (total) µg/kg <5,4 <5,4
Dieldrin µg/kg <0,90 <0,90
Endosulfan-alpha µg/kg <0,90 <0,90
Endosulfan-beta µg/kg <0,90 <0,90
Endosulfan-sulfate µg/kg <0,90 <0,90
Endosulfan (total) µg/kg <2,7 <2,7
Endrin µg/kg <0,90 <0,90
HCH, alpha- µg/kg <0,90 <0,90
HCH-beta µg/kg <0,90 <0,90
HCH-delta µg/kg <0,90 <0,90
HCH,gamma- (Lindane) µg/kg <0,90 <0,90
Heptachlor µg/kg <0,90 <0,90
Heptaklorepoxid  (cis) µg/kg <0,90 <0,90
Heptachlorepoxide - trans µg/kg <0,90 <0,90
Hexaklorobensen µg/kg <0,90 <0,90
Pentachloraniline µg/kg <0,90 <0,90
Quintozene µg/kg <0,90 <0,90
Aldrin µg/kg Ts <0,91 <0,91
Chlordane-alpha µg/kg Ts <0,91 <0,91
Chlordane-gamma µg/kg Ts <0,91 <0,91
S:a Klordaner µg/kg Ts <1,9 <1,9
DDD, p,p'- µg/kg Ts 1,4 <0,91
DDD-o,p µg/kg Ts <0,91 <0,91
DDE, p,p’- µg/kg Ts 2,9 1,4
DDE-o,p µg/kg Ts <0,91 <0,91
DDT, o,p’- µg/kg Ts <0,91 <0,91
DDT,p,p'- µg/kg Ts <0,91 <0,91
DDT (total) µg/kg Ts <5,5 <5,5
Dieldrin µg/kg Ts <0,91 <0,91
Endosulfan-alpha µg/kg Ts <0,91 <0,91
Endosulfan-beta µg/kg Ts <0,91 <0,91
Endosulfan-sulfate µg/kg Ts <0,91 <0,91
Endosulfan (total) µg/kg Ts <2,7 <2,7
Endrin µg/kg Ts <0,91 <0,91
HCH, alpha- µg/kg Ts <0,91 <0,91
HCH-beta µg/kg Ts <0,91 <0,91
HCH-delta µg/kg Ts <0,91 <0,91
HCH,gamma- (Lindane) µg/kg Ts <0,91 <0,91
Heptachlor µg/kg Ts <0,91 <0,91
Heptaklorepoxid  (cis) µg/kg Ts <0,91 <0,91
Heptachlorepoxide - trans µg/kg Ts <0,91 <0,91
Hexaklorobensen µg/kg Ts <0,91 <0,91
Pentachloraniline µg/kg Ts <0,91 <0,91
Quintozene µg/kg Ts <0,91 <0,91
Benzylbutylester (BBP) mg/kg <1 <1
Dibutylester (DBP) mg/kg <1 <1

Di-2-etylhexylester (DEHA) mg/kg <1 <1

3(4)
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Lakvattenutredning Limsjöänget
Uppdrag: 10241073

Bilaga 13
Sammanställning av analysresultat, jord

Övriga analyserade ämnen utan jämförelse

Provtagningsdag 2017-03-01 2017-03-01

Provpunkt W1701skr W1703skr
1-1,5 1-1,5

Ämne Enhet

Di-2-etylhexylester (DEHP) mg/kg <1 <1
Dietylester (DEP) mg/kg <1 <1
Di-iso-butylester (DIBP) mg/kg <1 <1
Di-iso-decylester (DIDP) mg/kg <10 <10
Di-iso-nonylester (DINP) mg/kg <10 <10
Di-metyl-ester (DMP) mg/kg <1 <1
Di-n-oktylester (DnOP) mg/kg <1 <1
Phthalic acid, bis-hexyl 
ester (DnHP) mg/kg <1 <1
Perfluoroktansulfonat 
(PFOS) µg/kg Ts < 1,59 < 2,13
Perfluoroktansyra (PFOA) µg/kg Ts < 1,59 < 2,13

Total PFOS/PFOA exkl LOQ µg/kg Ts ND ND
Total PFOS/PFOA inkl LOQ µg/kg Ts 3,18 4,26
PBDE 17 µg/kg Ts < 0,031 < 0,031
PBDE 28 µg/kg Ts < 0,031 < 0,031
Summa av analyserade 
TriBDEer (inkl. LOQ) µg/kg Ts 0,0611 0,061
Summa av analyserade 
TriBDEer (exkl. LOQ) µg/kg Ts ND ND
PBDE 47 µg/kg Ts < 0,061 < 0,061
PBDE 49 µg/kg Ts < 0,061 < 0,061
PBDE 66 µg/kg Ts < 0,061 < 0,061
PBDE 71 µg/kg Ts < 0,061 < 0,061
PBDE 77 µg/kg Ts < 0,061 < 0,061
Summa av analyserade 
TetraBDEer (inkl. LOQ) µg/kg Ts 0,306 0,305
Summa av analyserade 
TetraBDEer (exkl. LOQ) µg/kg Ts ND ND
PBDE 85 µg/kg Ts < 0,12 < 0,12
PBDE 99 µg/kg Ts < 0,12 < 0,12
PBDE 100 µg/kg Ts < 0,12 < 0,12
PBDE 119 µg/kg Ts < 0,12 < 0,12
PBDE 126 µg/kg Ts < 0,12 < 0,12
Summa av analyserade 
PentaBDEer (inkl. LOQ) µg/kg Ts 0,611 0,61
Summa av analyserade 
PentaBDEer (exkl. LOQ) µg/kg Ts ND ND
PBDE 138 µg/kg Ts < 0,18 < 0,18
PBDE 153 µg/kg Ts < 0,18 < 0,18
PBDE 154 µg/kg Ts < 0,18 < 0,18
PBDE 156 µg/kg Ts < 0,18 < 0,18
Summa av analyserade 
HexaBDEer (inkl. LOQ) µg/kg Ts 0,734 0,732
Summa av analyserade 
HexaBDEer (exkl. LOQ) µg/kg Ts ND ND
PBDE 183 µg/kg Ts < 0,31 < 0,31
PBDE 184 µg/kg Ts < 0,31 < 0,31
PBDE 191 µg/kg Ts < 0,31 < 0,31
Summa av analyserade 
HeptaBDEer (inkl. LOQ) µg/kg Ts 0,917 0,915
Summa av analyserade 
HeptaBDEer (exkl. LOQ) µg/kg Ts ND ND
PBDE 196 µg/kg Ts < 0,61 < 0,61
PBDE 197 µg/kg Ts < 0,61 < 0,61
Summa av analyserade 
OktaBDEer (inkl. LOQ) µg/kg Ts 1,22 1,22
Summa av analyserade 
OktaBDEer (exkl. LOQ) µg/kg Ts ND ND
PBDE 206 µg/kg Ts < 1,2 < 1,2
PBDE 207 µg/kg Ts < 1,2 < 1,2
Summa av analyserade 
NonBDEer (inkl. LOQ) µg/kg Ts 2,45 2,44
Summa av analyserade 
NonBDEer (exkl. LOQ) µg/kg Ts ND ND
PBDE 209 (DekaBDE) µg/kg Ts < 3,1 < 3,1
Summa av analyserade 
BDEer (inkl. LOQ) µg/kg Ts 9,36 9,33
Summa av analyserade 
BDEer (exkl. LOQ) µg/kg Ts ND ND

4(4)
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Leksands kommun

Noret 2:30 mfl, Leksand

Geoteknisk undersökning

Teknisk PM Geoteknik

Datum 2009-03-16, Rev A 2016-01-28
Uppdragsnummer 61350932251

Anders Nises Björn Dehlbom
Handläggare                                                  Uppdragsledare
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Leksands kommun

Noret 2:30 mfl, Leksand

Teknisk PM Geoteknik

1. UPPDRAG / SYFTE

Geoteknisk undersökning har utförts för Noret 2:30 mfl intill Rv 70 strax norr
om infarten till centralorten vid Leksands station.

Syftet med den geotekniska undersökningen är att

-klarlägga markförhållandena och beskriva de geotekniska förutsättningarna
för grundläggning av framtida byggnader inom området.
-underlag för detaljplan Limsjöänget.

2. UNDERLAG FÖR UTREDNING

Som underlag undersökningen har följande handlingar använts:

· Grundkarta över område
· Plankarta över område

Handlingar från tidigare utförda undersökningar i området:

· ”Rapport geoteknisk undersökning (RGeo), Bilserviceanläggning Noret
2:30, Leksand”, Ramböll Sverige AB, daterad 2005-05-25.

· ”Teknisk PM geoteknik, Bilserviceanläggning Noret 2:30, Leksand”, Ram-
böll Sverige AB, daterad 2005-05-25.

· ”PM Provgropsbesiktning, Bilserviceanläggning Noret 2:30, Leksand”,
Ramböll Sverige AB, daterad 2006-02-23.

· ”Teknisk PM geoteknik, Nybyggnad av butik Noret 2:30 m.fl”, Ramböll
Sverige AB, daterad 2014-06-27.

· ”Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning, Leksand
Noret 2:27”, Ramböll Sverige AB, daterad 2015-12-09.
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3. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

3.1 Fältarbeten
Geotekniska fältundersökningar har utförts i februari 2009 omfattande vikt-,
tryck- och hejarsondering samt provtagning med skruvborr.

Undersökningsresultaten redovisas i bilagd Rapport Geoteknisk Undersök-
ning (RGeo) daterad 2009-03-16.

Även tidigare utförda undersökningar inom området har utnyttjats.

4. GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN

Marken utgörs överst av inhomogen sättningsbenägen fyllning bestående av
en blandning av avfall samt jord ner till ca 1-3,5 m djup under mark. Avfallet
utgörs huvudsakligen av bygg- och träavfall så som tegel och trärester. En-
ligt tidigare undersökning med provgropsgrävning i anslutning till området
förekommer även en del stora stenblock i fyllningen. Under fyllningen följer
naturligt avlagrade finkorniga sediment, huvudsakligen av finsandig silt. Se-
dimentens relativa fasthet varierar mellan låg och hög. Silten överlagras 0,1
– 1,5 m torv och gyttja. Silten följs av friktionsjord med hög till mycket hög
relativ fasthet. Hejarsondering har utförts i två punkter med stopp mot sten
eller block.
Mot järnvägen minskar fyllningens tjocklek och tjocklek för sediment med
låg relativ fasthet.
Marknivån inom tomten varierar huvudsakligen mellan +166,7 - +168,4.

I och med att fyllningen och underliggande jord (torv och gyttja) innehåller
organiskt material, kommer sannolikt sättningar fortsätta att ske i samband
med att det organiska materialet bryts ner. Även pålastning t ex av ytterli-
gare påfyllnad på marken kan ge sättningar.

Enligt geotekniskt PM, daterat 2005-05-25 har sättningsutvecklingen inom
området under de senaste 20 åren har kunnat stämmas av genom jämförel-
ser av ytavvägningar från 1986 och 2005. I utredningen konstateras att inga
påtagliga större sättningar (> ca 5 cm) har skett hos markytan under denna
tid. Det är dock troligt att en del lokala sättningar kan ha uppstått.

Eftersom fyllningen kan innehålla en del block och stubbar och övrigt grov-
avfall försvårar detta pålning.

Grundvattenytan uppmättes till nivån +164,8 i ett skruvprovtagningshål
2009-02-17.
Grundvattennivån varierar med årstid och styrs av vattennivån i intilliggande
Limsjön.
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5. GEOKONSTRUKTIONER

5.1 Allmänt
Eventuella golv och grundkonstruktioner inkl genomföringar bör med tanke
på ev. kvarvarande deponigas utföras med täthet motsvarande vad som
krävs för ”radonskyddande utförande”. Dessutom förordas att slitsade drän-
rör läggs i kapillärbrytande lager under golv för utvädring av ev. deponigas.

5.2 Grundläggning av byggnader
Byggnadernas stomme föreslås grundläggas på spetsburna slagna stålrörs-
pålar. Pålarna skall stoppslås med frifallshejare eller tryckluftshejare. Pålar-
nas geotekniska bärförmåga skall verifieras genom sjunkningsmätning eller
genom dynamisk provbelastning vid stoppslagning. Samtliga pålar skall rak-
hetsmätas.

Stålrörspålar skall dimensioneras för yttre rostmån enligt Pålkommissionens
Rapport 98 (okontrollerad fyllning av naturlig jord över GW) och EN 1993-5
(non-compacted and aggressive fills). Stålrörspålarna fylls med injekterings-
betong.
Pålplattor utförs till frostfritt djup eller tjälisoleras.

Dimensioneringsförutsättningar
Tillämpliga delar av följande skrifter kan tillämpas vad gäller dimensionering
och verifiering av bärförmåga, materialkrav samt krav på utförande och kon-
troll för pålar:

· Vägverkets Bro 2004 med supplement och ändringar.

· Pålkommissionens Rapport 98, ”Dimensioneringsanvisningar för slagna
slanka stålpålar”.

· Informationsskrift om stålpålar från Rukki.

· Handboken Pålgrundläggning.

· EN 1993-5

Dimensionering, utförande och kontroll kan normalt ske enligt geoteknisk
klass 2, GK2. Säkerhetsklass väljs enligt konstruktörens anvisningar.

Grundvattennivå
Ogynnsammaste inverkan av grundvattennivå för aktuellt dimensionerings-
fall tillämpas.
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Dimensionerande materialvärden
Som underlag för dimensionering av pålar kan nedanstående geotekniska
dimensioneringsförutsättningar tillämpas:

Jordlager Egenskap Karakteristisk
värde

Partialkoefficient

Brott-
gränstill-
stånd

Bruks-
gränstill-
stånd

Befintlig

fyllning
Ca +166,7-
+168,4 till
+163,8-
+166,9

Tunghet

Effektiv tunghet

γk = 18 kN/m3

γ´k = 10 kN/m3

γm = 1,0 γm = 1,0

Inre friktionsvin-
kel

f´k = 32 ˚ γm = 1,3 γm = 1,2

Relativ fasthet Mycket låg - medel-
hög

Torv Tunghet

Effektiv tunghet

γk = 11 kN/m3

γ´k = 1 kN/m3

γm = 1,0 γm = 1,0

Karakteristisk
odränerad skjuv-
hållfasthet

cuk = 10 kPa γm = 2,0 γm = 1,8

Silt

Tunghet

Effektiv tunghet

γk = 18 kN/m3

γ´k = 10 kN/m3

γm = 1,0 γm = 1,0

Inre friktionsvin-
kel

f´k = 30 ˚ γm = 1,2 γm = 1,1

Relativ fasthet Mycket låg - låg - -

Friktions-
jord

Tunghet

Effektiv tunghet

γk = 20 kN/m3

γ´k = 13 kN/m3

γm = 1,0 γm = 1,0

Inre friktionsvin-
kel

f´k = 35 ˚ γm = 1,2 γm = 1,1

Relativ fasthet Hög-Mycket hög - -

5.3 Hårdgjorda ytor
Vägar och hårdgjorda ytor dimensioneras för en undergrund av tjälfarlig-
hetsklass 4. Nivåer på ytorna anpassas så långt möjligt till nuvarande mark-
nivåer för att minimera ytterligare pålastning på marken. Alla ytor ges or-
dentlig lutning (min 2 %) så att eventuella effekter av lokala sättningar
minskas.

Terrass och överyta på befintlig jord (fyllning) packas med vibrerande vält
med statisk linjelast på min 45 kN/m före påförande av överbyggnad.

5.4 VA-ledningar
Självfallsledningar i mark utförs med stumsvetsade PE-rör, som läggs i or-
dentliga lutningar så att mindre lokala sättningar kan tas upp utan att skapa
bakfall.

Ledningar i mark under byggnad förankras med pendlar i huskonstruktionen.
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6. UTFÖRANDE OCH KONTROLL

6.1 Riskanalys
Innan byggnadsarbetena påbörjas skall en riskanalys utföras med avseende
på planerade packnings- och pålningsarbeten.

Närliggande byggnad för Volvo är grundlagd på stålpålar. Byggnad för Statoil
är grundlagd på grundplattor på fyllning. Innan byggnation av Statoil utför-
des fallviktspackning av fyllningen under byggnaden.

Analys skall göras av tillåtna vibrationsnivåer i byggnader och risk för sätt-
ning (Statoil) med avseende på packnings- och pålningsarbeten. Erforderliga
kontrollmetoder och antal kontrollpunkter skall fastställas med hänsyn till
planerade arbeten.

6.2 Utförande- och kontrollplan
Entreprenören skall upprätta utförande- och kontrollplan för grundläggnings-
arbeten avseende grundplattor, schakt och schaktbottenbesiktning, packning
av fyllning samt pålning.
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Leksands kommun 
 
Noret 2:30 mfl, Leksand 
 
 
 

Teknisk PM Geoteknik 
 

1. UPPDRAG / SYFTE 

Geoteknisk undersökning har utförts för Noret 2:30 mfl intill Rv 70 strax norr 
om infarten till centralorten vid Leksands station.  
 
Syftet med den geotekniska undersökningen är att  
 
-klarlägga markförhållandena och de geotekniska förutsättningarna för 
grundläggning av framtida byggnader inom området. 

2. Underlag för utredning 

Som underlag undersökningen har situationsplan från beställaren använts 
samt geoteknisk undersökning för bilserviceanläggning i området utförd av 
Ramböll daterad 2005-05-25 och provgropsbesiktning utförd av Ramböll da-
terad 2006-02-23, med uppdragsnummer 61350513449.   
 

3. Utförda undersökningar 

3.1 Fältarbeten 
Geotekniska fältundersökningar har utförts i februari 2009 omfattande vikt-,  
tryck- och hejarsondering samt provtagning med skruvborr. 
 
Undersökningsresultaten redovisas i bilagd Rapport Geoteknisk Undersök-
ning (RGeo) daterad 2009-03-16.  
 
Även tidigare utförda undersökningar inom området har utnyttjats.  
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4. GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN  

Marken utgörs överst av inhomogen sättningsbenägen fyllning bestående av 
en blandning av avfall samt jord ner till ca 1-3,5 m djup under mark. Avfallet 
utgörs huvudsakligen av bygg- och träavfall så som tegel och trärester. En-
ligt tidigare undersökning med provgropsgrävning i anslutning till området 
förekommer även en del stora stenblock i fyllningen. Under fyllningen  följer 
naturligt avlagrade finkorniga sediment, huvudsakligen av finsandig silt. Se-
dimentens relativa fasthet varierar mellan låg och hög. Silten överlagras 0,1 
– 1,5 m torv och gyttja. Silten följs av friktionsjord med hög till mycket hög 
relativ fasthet. Hejarsondering har utförts i två punkter med stopp mot sten 
eller block. Mot järnvägen minskar fyllningens tjocklek och  tjocklek för se-
diment med låg relativ fasthet. Marknivån inom tomten varierar huvudsakli-
gen mellan +166,5 - +168,2. 
 
 
I och med att fyllningen och underliggande jord (torv och gyttja) innehåller 
organiskt material, kommer sannolikt sättningar fortsätta att ske i samband 
med att det organiska materialet bryts ner. Även pålastning t ex av ytterli-
gare påfyllnad på marken kan ge sättningar.   
 
Enligt geotekniskt PM, daterat 2005-05-25 har sättningsutvecklingen inom 
området under de senaste 20 åren har kunnat stämmas av genom jämförel-
ser av ytavvägningar från 1986 och 2005. I utredningen konstateras att inga 
påtagliga större sättningar (> ca 5 cm) har skett hos markytan under denna 
tid. Det är dock troligt att en del lokala sättningar kan ha uppstått.  
 
Eftersom fyllningen kan innehålla en del block och stubbar och övrigt grov-
avfall försvårar detta pålning.  
 
Grundvattenytan uppmättes till nivån +164,6 i ett skruvprovtagningshål 
2009-02-17. Grundvattennivån varierar med årstid och styrs av vattennivån 
i intilliggande Limsjön.       

5. GEOKONSTRUKTIONER  

5.1 Allmänt  
Eventuella golv och grundkonstruktioner inkl genomföringar bör med tanke 
på ev. kvarvarande deponigas utföras med täthet motsvarande vad som 
krävs för ”radonskyddande utförande”. Dessutom förordas att slitsade drän-
rör läggs i kapillärbrytande lager under golv för utvädring av ev. deponigas.  
 

5.2 Grundläggning av byggnader 
Byggnadernas stomme föreslås grundläggas på spetsburna slagna stålrörs-
pålar. Pålarna skall stoppslås med frifallshejare eller tryckluftshejare. Pålar-
nas geotekniska bärförmåga skall verifieras genom sjunkningsmätning eller 
genom dynamisk provbelastning vid stoppslagning. Samtliga pålar skall rak-
hetsmätas. 
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Stålrörspålar skall dimensioneras för yttre rostmån enligt Pålkommissionens 
Rapport 98 (okontrollerad fyllning av naturlig jord över GW) och EN 1993-5 
(non-compacted and aggressive fills). Stålrörspålarna fylls med injekterings-
betong. 
Pålplattor utförs till frostfritt djup eller tjälisoleras. 
 
Dimensioneringsförutsättningar 
Tillämpliga delar av följande skrifter kan tillämpas vad gäller dimensionering 
och verifiering av bärförmåga, materialkrav samt krav på utförande och kon-
troll för pålar: 

• Vägverkets Bro 2004 med supplement och ändringar. 

• Pålkommissionens Rapport 98, ”Dimensioneringsanvisningar för slagna 
slanka stålpålar”. 

• Informationsskrift om stålpålar från Rukki.  

• Handboken Pålgrundläggning. 

• EN 1993-5 
 
Dimensionering, utförande och kontroll kan normalt ske enligt geoteknisk  
klass 2, GK2. Säkerhetsklass väljs enligt konstruktörens anvisningar. 
 
Grundvattennivå 
Ogynnsammaste inverkan av grundvattennivå för aktuellt dimensionerings-
fall tillämpas.  
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Dimensionerande materialvärden 
Som underlag för dimensionering av pålar kan nedanstående geotekniska 
dimensioneringsförutsättningar tillämpas: 
 

Partialkoefficient Jordlager Egenskap Karakteristisk 
värde 

Brott-
gränstill-
stånd 

Bruks-
gränstill-
stånd 

Tunghet 

Effektiv tunghet 

γk = 18 kN/m3 

γ´k = 10 kN/m3 

γm = 1,0 

 

γm = 1,0 

Inre friktionsvin-
kel 

φ´k = 32 ˚ γm = 1,3 γm = 1,2 

Befintlig 

fyllning  
Ca +166,5-
+168,2 till 
+163,6- 
+166,7 Relativ fasthet Mycket låg - medel-

hög  
  

Tunghet 

Effektiv tunghet 

γk = 11 kN/m3 

γ´k = 1 kN/m3 

γm = 1,0 

 

γm = 1,0 Torv 

Karakteristisk 
odränerad skjuv-
hållfasthet 

cuk = 10 kPa γm = 2,0 γm = 1,8 

Tunghet 

Effektiv tunghet 

γk = 18 kN/m3 

γ´k = 10 kN/m3 

γm = 1,0 

 

γm = 1,0 

Inre friktionsvin-
kel 

φ´k = 30 ˚ γm = 1,2 γm = 1,1 

 

Silt 

 

Relativ fasthet Mycket låg - låg - - 

Tunghet 

Effektiv tunghet 

γk = 20 kN/m3 

γ´k = 13 kN/m3 

γm = 1,0 

 

γm = 1,0 

Inre friktionsvin-
kel 

φ´k = 35 ˚ γm = 1,2 γm = 1,1 

 

Friktions-
jord 

 

Relativ fasthet Hög-Mycket hög - - 

5.3 Hårdgjorda ytor  
Vägar och hårdgjorda ytor dimensioneras för en undergrund av tjälfarlig-
hetsklass 3. Nivåer på ytorna anpassas så långt möjligt till nuvarande mark-
nivåer för att minimera ytterligare pålastning på marken.Alla ytor ges or-
dentlig lutning (min 2 %) så att eventuella effekter av lokala sättningar 
minskas.  
 
Terrass och överyta på befintlig jord (fyllning) packas med vibrerande vält 
med statisk linjelast på min 45 kN/m före påförande av överbyggnad.  

5.4 VA-ledningar 
Självfallsledningar i mark utförs med stumsvetsade PE-rör, som läggs i or-
dentliga lutningar så att mindre lokala sättningar kan tas upp utan att skapa   
bakfall.    
 
Ledningar i mark under byggnad förankras med pendlar i huskonstruktionen.  
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6. UTFÖRANDE OCH KONTROLL 

6.1 Riskanalys 
Innan byggnadsarbetena påbörjas skall en riskanalys utföras med avseende 
på planerade packnings- och pålningsarbeten. 
 
Närliggande byggnad för Volvo är grundlagd på stålpålar. Byggnad för Statoil 
är grundlagd på grundplattor på fyllning. Innan byggnation av Statoil utför-
des fallviktspackning av fyllningen under byggnaden. 
 
Analys skall göras av tillåtna vibrationsnivåer i byggnader och risk för sätt-
ning (Statoil) med avseende på packnings- och pålningsarbeten. Erforderliga 
kontrollmetoder och antal kontrollpunkter skall fastställas med hänsyn till 
planerade arbeten.  

6.2 Utförande- och kontrollplan 
Entreprenören skall upprätta utförande- och kontrollplan för grundläggnings-
arbeten avseende grundplattor, schakt och schaktbottenbesiktning, packning 
av fyllning samt pålning. 
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1 BAKGRUND 

Leksands kommun arbetar med framtagandet av en ny detaljplan för ett 
område i Limsjöänget för livsmedelshandel och skrymmande 
sällanköpshandel. I detta uppdrag har en dagvattenutredning utförts för 
framtagandet av en åtgärdsplan gällande dagvattenhantering för 
planområdet.  

En av recipienterna, Limsjön, för området är skyddat av art- och habitat- 
samt fågeldirektivet, dvs ett natura 2000-område. 

Ambitionen i utredningen är att kunna minimera anläggandet av nya 
ledningssystem och istället nyttja öppna diken, fördröjningsdammar 
alternativt fördröjningsmagasin. Öppen avledning av dagvattnet minimerar 
ingreppen i befintlig miljö. 

1.1 SYFTE 
Syftet med denna utredning är att ta fram en åtgärdsplan för planområdet 
genom att utreda förutsättningar för LOD och fördröjning/rening av 
dagvatten. Åtgärder som föreslås får inte ge negativa konsekvenser för 
recipienter och omkringliggande områden eller försvåra möjligheterna att 
exploatera Hjorthagen.  

Utredningen ska även utreda risk och åtgärd för lakvattenspridning samt 
planering av hur ett eventuellt läckage av t ex drivmedel tas om hand så att 
detta inte rinner rakt ut i tilliggande Natura 2000-område. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet är lokaliserat ca 700 meter nordnordost om Leksands Centrum 
och avgränsas av Leksandsvägen i söder, järnväg i väster och Riksväg 70 i 
öster, se Figur 1. Norr om området finns åkermark. Inom planområdet finns 
en gammal deponi. Deponiområdet är enligt Länsstyrelsens MIFO Fas 1 
klassat som riskklass 2 (Länsstyrelsen Dalarna 2011). 

Planområdet omfattar delar av Noret 2:27, Noret 2:39 och Noret 2:40.  
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Figur 1. Kartbild över Leksand med utmarkerat planområde i Limsjöänget (lila linje) 
samt närliggande exploateringsområde Hjorthagen. 

 

Planområdet är 3,3 ha och utgörs idag av hårdgjorda ytor såsom byggnader 
med tak och asfalterad gator och bilparkering samt oexploaterad mark, se 
Figur 2Figur 2. På fastighet 2:40 ligger en möbelaffär och på fastighet 2:39 
en bilhall. Båda dessa byggdes 2014 med krav på dagvattenhantering enligt 
då gällande detaljplan med följander krav på dagvattenhanteringen; 

”Regnvatten från större hårdgjorda ytor leds via uppsamlingsmagasin och 
sandfilter/oljeavskiljare till befintliga diken.” 

Takavvattning och dagvattenbrunnar avleds via ledningar till stenkrossdiken, 
inga oljeavskiljare har installerats för parkeringsytorna. 

 
Figur 2 Utkast till plankarta daterad 2016-06-07. 

Limsjöänget

Hjorthagen 
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I den västra kanten av området har fornlämningar i form av boplats 
identifierats vid tidigare undersökningar, se Figur 3. Delar av 
fornlämningarna avlägsnades i samband med undersökningen år 2012-2013 
(Riksantikvariatämbetet 2016). Enligt antagen detaljplan för Norra 
riksvägsinfarten (Noret 2:30 m fl) som upprättades september år 2005, skall 
exploatering föregås av arkeologisk huvudundersökning vilket också har 
genomförts för planområdet. 

 

Figur 3. Fornlämningar från boplatser finns i planområdets västra del, här 
prickmarkerat i orange färg (Skogsstyrelsen 2016). 

 

Hjorthagen som ligger söder om planområdet består av ca 5 ha byggbar yta. 
Den dagvattenhantering som föreslås för Limsjöänget får ej bidra till några 
negativa konsekvenser för exploateringen av Hjorthagen.  

2.1 GEOHYDROLOGI 
Både norr och söder om planområdet finns idag risk för översvämningar. 

2.1.1 Geologiska förutsättningar 
Enligt SGUs jordartskarta består jordarterna i området kring Limsjön av 
glacial silt. Även inom utredningsområdet är den huvudsakliga jordarten silt 
(SGU 2016). I Figur 4 syns norr om Limsjöänget också ett område av 
kärrtorv samt ett område av postglacial sand.  
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Figur 4. Jordartskarta över Limsjöänget och Hjorthagen (SGU 2016). Enligt SGUs 
jordartskarta består jordarten i området av glacial silt. Norr om Limsjöänget syns ett 
område av kärrtorv och ett område av postglacial sand. 

  

Limsjöänget har tidigare (ca år 1930-1970) använts som deponi för diverse 
avfall. Området har också använts som upplag av bergkrossmaterial. Ett 
antal geotekniska undersökningar har genomförts i samband med 
exploatering av Limsjöänget. Under 2005 och 2015 har också miljötekniska 
markundersökningar genomförts inom området. Även provtagningar för att 
utreda förekomsten av metangaser från deponin har genomförts (Ramböll 
2005b, Ramböll 2015). För ptovtagning och analys av deponimassor se 
vidare avsnitt 3.2.1 Tidigare utredningar av deponiområdet. 

Förutsättningarna för att infiltrera dagvatten i området bedöms vara 
begränsade. Att infiltrera dagvatten i eller i nära anslutning till den gamla 
deponin är inte önskvärt då detta kan leda till att större halter av föreningar 
sprids till grundvatten och vidare till Limsjön. Under fyllnadsmassorna har 
torvmaterial påträffats och silt samt lermaterial underlagrar torven. Enligt 
SGU består jorden i utredningsområdet och runt Limsjön till största del av 
silt. Infiltrationskapaciteten i silt är begränsad.  

2.1.2 Grundvatten 
I den norra delen av Limsjöänget sluttar utrednigsområdet brant ned mot det 
nämnda kärrtorvområdet. Här finns ett dike mellan Limsjöänget och 
kärrområdet som rinner i sydöstlig riktning ned mot Limsjön.  

Från utredningar gjorda i Limsjöänget bedöms grundvattenytan ligga mellan 
3,3-4,1 meter under markytan i det undersökta området (inom fastighet Noret 
2:30, Limsjöänget) (Ramböll 2005b, Ramböll 2015). Genomförda utredningar 
visar at deponimassor påträffas 3-5 meter under markytan, delar av deponin 
ligger alltså under grundvatten.  

Från undersökningarna genomförda under 2015 interpolerades en 
grundvattengradient fram. Resultatet kan ses i Figur 5 nedan. Mätningarna 
visar att grundvattnets flödesriktning i Limsjöänget är ned mot Limsjön  
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Figur 5. Grundvattnets flödesriktning framgår av de röda pilarna (Ramböll 2015b). 

 

I Hjorthagen är marknivån längs järnvägen och Leksandsvägen högre än 
närmare riksväg 70. Inom Hjorthagen har en 4 000 m2 stor våtmark anlagts 
för att rena dagvatten från Noret. I Figur 10 ses lågpunkter, i form av diken, 
som går från västra sidan av Hjorthagen (Noret) ned mot våtmarken och den 
öppna vattenspegeln. Området bedöms vara blött under stora delar av året 
och stå i god förbindelse med Limsjön. I figur 6 ses den öppna vattenspegeln 
som ligger utmed riksväg 70.  

Utifrån utredningen genomförd 2015 kan antas att grundvattenriktningen i 
Hjorthagen är ned mot den öppna vattenspegeln och vidare mot Limsjön. 
Från grundvattenmätningarna framgår att grundvattennivån ligger 2,7-1,6 
meter under markytan i den norra delen av Hjorthagen(Ramböll 2015). I de 
södra delarna av Hjorthagen är det möjligt att grundvattengradienten är i 
riktning ned mot Österdalälven  

 
Figur 6. Vy över Hjorthagen från Limsjöänget. Den öppna vattenspegeln syns i 
figurens högra del. Bortom riksväg 70, som löper längs med Hjorthagen, kan Limsjön 
skönjas mellan träden. 

Limsjön som är ett Natura 2000-område ska inte påverkas negativt av de 
planerade åtgärderna i Limsjöänget och Hjorthagen. Sänkta 
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grundvattennivåer i Limsjön är alltså inte önskvärt. Stora delar av Hjorthagen 
står troligen i god förbindelse med Limsjön. I den anlagda våtmarken i 
Hjorthagen har ett antal häckande fåglar förekommit. Den öppna 
vattenspegeln ger området trevlig karaktär och möjlighet för rekreation. Det 
är därför inte önskvärt att sänka av grundvattennivåerna.  

In- och utströmningsområden 
I dagsläget infiltrerar den mesta av nederbörd som faller på området ned i 
naturmarken och avrinner i diken inom området. Dagvatten från Riksväg 70 
och Leksandsvägen avrinner mot Hjorthagen eller Limsjön.  

Norr om Limsjöänget finns ett kärrtorvområde. Torvområden är vanligtvis 
utströmningsområden. Med tanke på de grundvattenmätningar som gjorts i 
tidigare utredningar är det dock troligare att utströmningsområdet för 
Limsjöänget är mot Limsjön (se Figur 5). Inom Limsjöänget finns troligen ett 
dike som rinner norrut mot kärrområdet och sedan vidare ned mot Limsjön. 
Detta dike kan ses i Figur 10.  

I Hjorthagen finns en vattenspegel som sannolikt står i god förbindelse med 
Limsjön. Denna vattenspegel är troligen utströmningsområde för delar av 
Hjorthagen. För de södra delarna av Hjorthagen är det möjligt att 
Österdalälven är utströmningsområde. 

Behov av att utföra vidare geotekniska/geohydrologiska 
markundersökningar 

Inom Limsjöänget har ett antal geotekniska utredningar genomförts, 
grundvattennivåer har mätts och grundvattenprover har analyserats. Inom 
Hjorthagen har inte lika omfattande utredningar gjorts. I detta skede bedöms 
det inte finnas något behov för fördjupade geotekniska eller geohydrologiska 
utredningar. Vid vidare arbete med exploatering av Limsjöänget och 
Hjorthagen kan det finnas behov av ytterligare geotekniska och 
geohydrologiska utredningar.  

2.2 BEFINTLIG AVVATTNING 

2.2.1 Befintliga dagvattenledningar 
I området för Limsjöänget finns inga befintliga kommunala 
dagvattenledningar. Vatten från Leksandsvägen kan avrinna på 
gräsbeklädda ytor mot Limsjöänget eller Hjorthagen. Mellan Leksandsvägen 
och en nybyggd lokalgata finns ett gräsbeklätt område där en pumpstation 
för spillvatten är belägen. En trumma är förlagd under avfarten till lokalgatan, 
se Figur 7. Vidare leds vattnet under infartsvägen till Limsjöänget och mot 
Riksväg 70. 

I södra delen av Hjorthagen finns ett dagvattenledningsnät med utlopp i 
Österdalälven, se Figur 8, ledningsnätet ansluter från ett område på västra 
sidan av Stationsgatan. För norra delen av området leds dagvattnet via 
trummor och diken till en våtmark i Hjorthagen för sedimentation innan det 
når Limsjön.  
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Figur 8 Ledningskarta. Dagvattenledningsnät med utlopp i Österdalälven i orange. 
Dagvattenledningsnät med utlopp i Hjorthagen i grönt. 

Trumma under lokalgata,  
utlopp mot Leksandsvägen 

Figur 7 Trumma under lokalgatan. 
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2.2.2 Avrinningsområden 
Enligt VISS och SMHIs vattenwebb är avrinningsområdet ”Utloppet av 
Limsjön”, som utredningsområdet tillhör, 679 ha stort. Avrinningsområdet kan 
ses i Figur 9. Utredningsområdet Limsjöänget ligger i den södra delen av 
avrinningsområdet. 

Utifrån Figur 10 kan lågpunkter urskiljas. Där ses ett lågstråk som leds ut 
från utredningsområdet i norr och sedan vidare mot Limsjön i sydöstlig 
riktning. För vidare bedömning av områden med översvämningsrisk har en 
modellering utförts. 

 

 
Figur 9. Kartbild med avrinningsområdet "utloppet av Limsjön" utmarkerat. 

 

 
Figur 10. Lågpunkter i terrängen ses som ljusblå streck i figuren. Lågpunkterna är 
troliga rinnvägar för ytligt avrinnande nederbörd (Skogsstyrelsen 2016). 
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Figur 11. Modell med lågstråk och instängda områden där det finns risk för 
översvämning. Då modellen ej tar hänsyn av vägtrummor påvisar modellen vissa 
felaktigheter. 

 

Utifrån den utförda modelleringen i ArcGIS (se Figur 11) ses ett lågstråk 
(järnvägen) till vänster om utredningsområdet. Det kan även urskiljas ett 
lågstråk (ett dike) norr om utredningsområdet som sträcker sig från 
järnvägen i nordöstlig riktning mot riksväg 70. Detta leder till antagandet att 
avrinningsområdet för det specifika planområdet begränsas av tidigare 
nämnda lågstråk, riksväg 70 i öster samt Leksandsvägen i söder.  

I sydöstra delen av planområdet ses ett instängt område där det finns risk för 
översvämmning. Lika så hittas ett instängt område på norra delen av 
Hjorthagen. 

2.2.3 Recipienter 
Dagvattnet från planområdet rinner i östlig riktning mot recipienten Limsjön, 
vars vattenspegels area är på ca 25 ha. På grund av  den artrika 
undervattensvegetation och fågellokal är sjön ett befintligt Natura 2000-
område. Sjön får därav inte påverkas negativt samtidigt som det finns risk för 
övergödning.  Utloppet av sjön är fördämt för att vattenspegel ska behållas 
och för att undvika igenväxning. Medeldjupet i sjön är uppskattat till 0,6 m 
och 0,3 på vissa delar. Genom sjön flödar Leksbodaån som mynnar ut i 
Österdalälven. I norra delen av Limsjön ansluts även Vargnäsån.  

Det befintliga dagvattennätet för närområdet av utredningsområdet leds ut till 
recipienten Österdalälven nedanför utloppet från Siljan. Älven strömmar 
genom insjön och ca 30 km nedströms Siljan går den ihop med 
Västerdalälven till Dalälven.  
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Figur 12. Kartbild med recipienterna Limjön och Österdalälven utmarkerade. 

2.3 KRAV/RIKTLINJER 
Vattenmyndigheten beslutade i december 2009 om miljökvalitetsnormer för 
varje ytvattenförekomst samt för många grundvattenförekomster och 
skyddade områden i distriktet. Miljökvalitetsnormerna är en del av 
genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten. 

Miljökvalitetsnormer anger den tidpunkt där lägsta godtagbara miljökvalitet 
ska vara uppnådd. Den grundläggande målsättningen med MKN är att alla 
vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status fram till 2015. 
I de fall där detta ansetts omöjligt har längre dispens getts. Sådant är fallet 
för Österdalälven där dispens har getts till 2021 för att uppnå god ekologisk 
status, se Tabell 1. Gemensamt för alla vattenförekomster är även att den 
befintliga statusen ej får försämras. 

Enligt länsstyrelsens informationssytem VISS uppnådde Limsjön både god 
ekologisk och kemisk status år 2009 till skillnad från Österdalälven med 
måttlig ekologisk status. Orsaker till att Österdalälven bedömts att ej uppnå 
god ekologisk status är på grund av de flödersregleringar och 
kontinuitetsförändringar som sker i vattendraget både uppströms och 
nedströms.  

Det är av vikt att poängtera att dagvattenhanteringen inom planområdet inte 
får försämra miljökvalitetsnormen för recipienterna. 

 

 

 

Limsjön 

Österdalälven 
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Tabell 1. Statusklassning och MKN för utredningsområdets recipient (VISS. 2016). 

Recipient Beslutad Status (2009) MKN (Beslutad 2009) Kommentar 

Limsjön God ekologisk status  

God kemisk status 

God ekologisk status 2015 

God Kemisk status 2015 

Natura 2000 
område 

Österdalälven Måttlig ekologisk status 

God kemisk status 

God ekologisk status 2021 

God kemisk status 2015 

 

3 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 

3.1 FLÖDEN FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING 
Översiktliga beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden har utförts för 
utredningsområdet. Beräkningarna har gjorts för både nuvarande och 
planerad markanvändning.  

För att beräkning av dimensionerande dagvattenflöde från området har 
rationella metoden nyttjats.  

q d dim = A * φ * i(tr) 

där  

q d dim  = dimensionerande flöde (l/s) 

A  = avrinningsområdets area (ha) 

φ  = avrinningskoefficient  

i(tr)  = dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) 

tr  = regnets varaktighet 

Det dimensionerande dagvattenflödet beräknades för en återkomsttid av 10 
år och med en varaktighet på 10 min. Enligt Dahlström (2010) är då 
regnintensiteten 228 l/s, ha. Avrinningskoefficienter för ytorna samt en 
klimatfaktor på 25 % är hämtade från Svenskt Vattens publikation P110.  

För planområdet presenteras flödesberäkningarna i Tabell 2 och Tabell 3.  

Tabell 2. Dimensionerande dagvattenflöden för planområdet före exploatering 
beräknade utifrån befintlig markanvändning. 

Typ  Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
Area (ha) 

Dim. Flöde 
10års regn 
(l/s) 

Grusplan 2568 0,26 0,4 0,10 23 
Asfalterad väg 8848 0,88 0,8 0,71 161 
Tak 2116 0,21 0,9 0,19 43 
Grönområde 19595 1,96 0,1 0,20 45 
TOTALT 33127 3,31 0,36 1,20 273 
Klimatfaktor 
25% 

    341 
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Tabell 3. Beräknade dagvattenflöden efter exploatering beräknade utifrån 
markanvändning enligt illustration för området och utan fördröjning. 

Typ Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

Avrinnings- 
koefficient 

Reducerad 
Area (ha) 

Dim. Flöde 
10års regn 
(l/s) 

Tak 5375 0,54 0,9 0,48 110 
Gc/väg 16299 1,63 0,8 1,3 297 
Parkering 8469 0,85 0,8 0,68 154 
Grönområde 2984 0,30 0,1 0,03 7 
TOTALT 33127 3,31 0,75 2,66 569 
Klimatfaktor 
25% 

    711 

 

Dagvattenflödet kan förväntas öka med ca 100 procent efter exploatering.  

Innan exploateringen påbörjades utgjordes samtliga ytor av naturmark och 
det dimensionerande flödet var ca 95 l/s från området. 

3.2 FÖRORENINGAR FÖRE OCH EFTER 
EXPLOATERING 

Föroreningshalter i dagvattnet som kan väntas från planområdet beror på 
markanvändningen. Markanvändningen ska enligt förslag till detaljplan bestå 
av handel och idag finns inom området både bensinstation, bilhall, 
bilverkstad, återvinningsstation och möbelaffär. Schablonhalter för dagvatten 
från de olika marktyperna är hämtade från StormTac och sammanställda i 
Tabell 4. Halterna jämförs med förslag till riktvärden för dagvatten framtagna 
av Regionala dagvattennätverket i Stockholms län (2009). Riktvärdena kan 
användas som en indikation på om dagvatten från en viss markanvändning 
kan ha behov av dagvattenrening. Riktvärdesklass 1M och 2M har använts 
vilket motsvarar riktvärde för utsläpp direkt till respektive till utsläppspunkt 
uppströms en mindre recipient. 2M rekommenderas t.ex. för kommunal 
planläggning, nyexploatering eller förtätningar där fler fastigheter bör ha en 
gemensam lösning men närheten till recipienten Limsjön gör att 
riktvärdesklass 1M är mer relevant i detta fall. 

Tabell 4. Riktvärden för Schablonhalter av föroreningar i dagvattenutsläpp. Nivå 1: 
direkt utsläpp till recipient. Ninå 2: delområden. Nivå 3: verksamhetsutövare. 

 Nivå Mindre  Sjöar, 
vattendrag och 
havsvikar 

Större sjöar 
och hav 

Verksamhets-
utövare 

Ämne Enhet 1M 2M 1S 2S 3VU 

P µg/l 160 175 200 250 250 

N mg/l 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 

Pb µg/l 8 10 10 15 15 

Cu µg/l 18 30 30 40 40 

Zn µg/l 75 90 90 125 150 

Cd µg/l 0,4 0,5 0,45 0,5 0,5 

Cr µg/l 10 15 15 25 25 
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Ni µg/l 15 30 20 30 30 

Hg mg/l 0,03 0,07 0,05 0,07 0,1 

Olja mg/l 0,4 0,7 0,5 0,7 1,0 

BaP µg/l 0,03 0,07 0,05 0,07 0,1 

 

I Tabell 5 redovisas resultatet från beräkningarna i StormTac. I en jämförelse 
mellan en exploaterad och en ej exploaterad markanvändning är samtliga 
halter förhöjda. I en vidare jämförelse av föroreningshalterna och riktvärdena 
är halterna förhöjda av metallerna bly, koppar och kvicksilver samt av både 
SS (suspenderat material) och av olja. Orsaken till de förhöjda halterna av 
föroreningarna är framförallt en effekt från anläggandet av vägar och 
parkeringar. Dagvattnet i både den befintliga och exploaterade 
markanvändningen kräver på så vis rening för att uppnå riktvärdet för 
direktutsläpp till en mindre sjö, vattendrag eller havsvik (1M). Erforderlig 
procentuell reduktion av föroreningar för att uppnå riktvärdet kan ses i Tabell 
5. Österdalälven skulle kunna klassas som en större recipent (1S) med 
hänsyn till utspädningsgrad och omsättning, reningsbehovet kvarstår dock 
med avseende på kvicksilver, SS och olja. 

Tabell 5. Föroreningshalter beräknade i StormTac utifrån markanvändning och 
reningsbehov.  

Mark-
användning 

P 
ug/l 

N 
mg/l 

Pb 
ug/l 

Cu 
ug/l 

Zn 
ug/l 

Cd 
ug/l 

Cr 
ug/l 

Ni 
ug/l 

Hg 
ug/l 

SS 
mg/l 

Olja 
ug/l 

PAH16 
ug/l 

BaP 
ug/l 

Ej exploaterad 32 0,72 2,4 4,8 12 0,08 0,43 0,5 0,004 11 79 0 0 

Befintlig 130 1,9 3 16 31 0,29 5,2 3,3 0,048 46 460 0,13 0,007 

Exploaterad 120 2 8,2 22 53 0,36 7,9 4 0,058 70 610 0,47 0,019 

Riktvärde 1M* 160 2 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 400   0,03 
Riktvärde 1S* 200 2,5 10 30 90 0,45 15 20 0,05 50 500  0,05 
Reningsbehov 
för att uppnå 
1M 

  2% 18%     48% 43% 34%   

* Förslag till riktvärden framtagna av Stockholm läns landsting; 1M (direktutsläpp 
mindre sjö, vattendrag eller havsvik ) och 1S (direktutsläpp större sjö och hav), 
(Riktvärdesgruppen, 2009). 

Risk för utsläpp 
Inom Limsjöänget finns en bensinstation. Området ligger också nära riksväg 
70. Risk för utsläpp som kan förorena dagvatten finns från bensinstationen 
och från farligt gods. Inom bensinstationens tomtområde förutsätts att det 
finns möjligheter att hantera olyckor så som utsläpp. För den tänkta 
utvecklingen av Limsjöänget kommer stora parkeringsytor att anläggs. 
Parkeringsytorna kan ge upphov till oljeförorenat dagvatten från oljespill. 
Föroreningsberäkningarna visar att dagvattnet behöver renas före utsläpp till 
recipient. Skulle framtida verksamheter i området omfattas av verksamhet 
som kan tänkas utgöra risk för utsläpp bör detta tas i beaktande vid planering 
av dagvatten, speciellt med tanke på områdets närhet till Limsjön.  

3.2.1 Tidigare utredningar av deponiområdet 
Ett antal geotekniska undersökningar har genomförts i samband med 
exploatering av Limsjöänget. Under 2005 och 2015 har också miljötekniska 
markundersökningar genomförts inom området. Även provtagningar för att 
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utreda förekomsten av metangaser från deponin har genomförts (Ramböll 
2005b, Ramböll 2015).  

Enbart deponins ungefärliga utbredning är kartlagd. Den största delen av 
deponin tros ligga under fastighet Noret 2:30 utifrån genomförda utredningar 
inom fastigheten (Ramböll 2005a, 2005b). Från genomförda utredningar 
2005 framgår det att deponirester hittats med mäktighet 3-5 meter under 
markytan i anslutning till fastighet Noret 2:30 (Ramböll 2005b). De påträffade 
deponiresterna bestod främst av jord (sten, grus, sand och silt) samt 
hushållssopor och rivningsavfall (tegel, trä mm). Deponins utbredning enligt 
Scandiaconsults geotekniska udersökning 1985 kan ses i Figur 13. 

 

Figur 13 Tippområde (Scandiaconsult 1985) 

I en geoteknisk utredning utförd 2009 genomfördes geotekniska 
provtagningar i sektioner i nordsydlig riktning inom planområdet. 
Fyllnadsmaterial med en mäktighet på ca 2 meter identifierades i en av 
sektionerna inom fastighet 2:39 (Ramböll 2009). Inga markanalyser med 
avseende på föroreningar genomfördes inom ramen för utredningen.  

Vid undersökningar av planområdet år 2015 påträffades fyllnadsmaterial 
med mäktigheten 3 meter under markytan i det markerade området i Figur 
14. I punkt RAM11 påträffas zink i en halt över MKM från uttaget 
fyllnadsmaterial. Generellt var dock halten av föroreningar låga jämfört med 
använda bedömningsgrunder (Ramböll 2015).  
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Figur 14. Provtagningspunkter från den miljötekniska markundersökning som 
Ramböll genomfört i Limsjöänget under 2015. I det inringade cirkulära området 
påträffades fyllnadsmassor med en mäktighet av ca 3 meter (Ramböll 2015b). De 
röda prickarna markerar grundvattenrör som sattes i samband med utredningen 
2015.  

Fyllnadsmaterialet som påträffades inom fastighet 2:39 under 2009 liknar de 
massor som påträffades i undersökningen 2015. Inga jordprover 
analyserades i den geotekniska utredningen 2009.  

Grundvattenprover från Limsjöänget har analyserats inom ramen för de två 
miljötekniska markundersökningar genomförda av Ramböll 2005 och 2015. 
Under 2005 analyserades grundvattenprover från 5 st provtagningspunkter i 
anslutning till fastighet Noret 2:30. Från provtagningen 2005 framkom att 
halten av zink och bly var måttligt allvarlig enligt Naturvårdsverkets indelning 
av tillstånd för förorenat grundvatten. Spår av oljeföroreningar påvisades 
men föroreningen misstänktes ha sitt ursprung från en annan 
föroreningskälla än deponin (Ramböll 2005b,  

Under 2015 analyserades grundvatten med avseende på metaller, organiska 
ämnen samt kem-fysparameterar 6 st provtagningspunkter i anslutning till 
planområdet, ses i Figur 14. Generellt var halten föroreningar låga jämfört 
med använda bedömningsgrunder. Resultaten indikerar att viss utlakning av 
metaller tycks ske ifrån Limsjöänget. Dock har ingen analys av lakbarhet från 
material i området genomförts. Halter av zink påträffats i samtliga provtagna 
grundvattenrör men även bly har uppmäts över Naturvårdsverkets riktvärden 
i rör Ga:1 (Ramböll 2015). Då grundvattnet blandas med ytvatten, i 
exempelvis Limsjön, kommer dessa halter dock att spädas.  

Inför tidigare exploatering av utredningsområdet undersöktes förekomsten av 
deponigas i marken. Metangashalter mellan 8-40% uppmättes och 
byggnader som uppfördes försågs med gasdränrör (Ramböll 2005b). 
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Om planområdet exploateras kan området utformas så att inget vatten 
infiltrerar naturligt ner i marken. Detta skulle troligen minska 
föroreningsspridningen från lakning av deponimassor mot Limsjöänget. En 
sådan exploatering kan dock försvåra eventuella åtgärder gällande sanering 
av deponiområdet.  

3.2.2 Dimensionering av reningsanläggning 
Vid dimensionering av reningssystem måste hänsyn tas till first flusch (den 
föreoreningsmängd som spolas av i början av regnet) eftersom 
föroreningsmängden minskar med regnets varaktighet. Målet med rening är 
att rena så stor del som möjligt av den årliga nederbörden. 

Tabell 6. Volymbaserad nederbörd beräknas utifrån nederbördsdata från station Mora 
A. 

Genomsnittlig nederbörd:  590,3286 mm per år 
Nederbördsintensitet % av total nederbördsmängd 
0,2 mm/h eller mindre 9,6 % 
0,4 mm/h eller mindre 19,4 % 
0,6 mm/h eller mindre 28,5 % 
0,8 mm/h eller mindre 36,4 % 
1 mm/h eller mindre 43,9 % 
2 mm/h eller mindre 67,3 % 
4 mm/h eller mindre 85,8 % 
6 mm/h eller mindre 92,5 % 
 

Tabell 6 visar att drygt 92 % av den totala årsnederbörden tillkommer i regn 
som har en lägre intensitet av 6 mm/timme och att ca 44 % av 
årsnederbörden genereras vid regn med intensiteten 1 mm/timme eller 
mindre.  

Detta visar på att en reningsanläggning som är dimensionerad för att rena 
flöden från de mindre regnen kommer att rena en stor del av den årliga 
avrinningen. Vilket visar på att det ej är ekonomiskt försvarsbart att rena 
större flöden. Reningsanläggningen måste dock konstrueras för regn med 
högre flöden utan att föroreningar spolas ut eller att anläggningen på något 
sätt skadas. 

4 FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Tre alternativa åtgärdsförslag utreds: 

· Lokalt omhändertagande 
· Avledning till Hjorthagsdammen 
· Avledning till Österdalälven 

Gemensamt för samtliga alternativ är att takavvattningen (ej förorenad 
dagvatten) inte avleds från området utan tillåts infiltreras. Detta för att behålla 
grundvattennivåerna i området i nivån som var vid täckning av området. Om 
grundvattennivåerna sänks så riskerar organiskt material i deponin att 
oxideras och därmed påskynda urlakningen. 
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4.1 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE 
Förutsättningarna för lokalt omhändertagande begränsas av den gamla 
deponin. Utbredningen på deponin är inte helt kartlagd, det har t.ex. 
återfunnits fyllnadsmaterial norr om deponiområdet (Ramböll 2015) som 
angivits i Scandiakonsults utredning (Scandiakonsult 1985).  

Av årsavrinningen kan man anta att 50 procent av årsnederbörden infiltrerar 
till grundvatten. Vid exploatering kommer andelen hårdgjord yta att öka med 
ca 120 procent. Det innebär att om allt dagvatten infiltrerar kommer 
grundvattenbildningen att öka och även risken för urlakningen av 
deponimassorna.  

Lokalt omhändertagande inom planeområdet föreslås därför utföras med tät 
botten och dränering. Syftet med lokalt omhändertagande är att rena 
dagvattnet före utsläpp till Limsjön.  

Möjliga alternativ är översilningsytor, svackdiken, skelettjordar, krossdiken, 
parkeringsytor med permeabel asfalt och våt damm. En gemensam våt 
damm för hela planområdet skulle ha  en permanentarea på  ca 400 m2 och 
med reglerhöjden 0,5 m skulle det ge en total area på ca 520 m2. Dammen 
kan placeras i naturmarken vid infarten till Limsjöänget mellan lokalgatan och 
Leksandsvägen, se Figur 15. Avledning från fastigheterna kan ske rörbundet 
eller med diken. Anläggs diken på allmän platsmark kan rening sker genom 
filtrering och fastläggning i gräsbeklädda vägdiken och krossdiken. 
Oljeföroreningar bryts ner av solljus och biologiska processer. Diken utförs 
med täta jordar 

 

Figur 15 Föreslagen placering våt damm. 
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Efter rening och ev fördröjning  avleds vattnet via ledningar eller diken och 
trummor mot Limsjön under Riksväg 70. 

Kostnaderna för alternativet kan antingen läggas på 
fastighetsägaren/exploatören eller så anläggs en damm av kommunen eller 
VA-huvudmannen.  

Kostnaden för en gemensam damm vid infarten bedöms till 700 000 kr.  

Ingen kostnadsbedömning har gjorts för åtgärder inne på fastighetsmark. 
Kostnaden för permeabel asfalt innebär en kostnadsökning på ca 10 procent. 
Till det tillkommer tät terass och dräneringsledningar. För att permeabel 
asfalt ska behålla sin funktion krävs dock ett årligt underhåll i form av 
damsugning. Översilningsytor, svackdiken, skelettjordar och krossdiken är 
därför att föredra före permeabel asfalt om utrymme finns. 

4.2 AVLEDNING TILL HJORTHAGSDAMMEN 
Hjorthagsdammen ligger söder om planområdet. Dammen är en 4000 m2 

våtmark. Konstgjorda våtmarker för dagvattenrening dimensioneras normalt 
för 300 m2/hårdgjord ha. Det skulle innebära att 13 ha hårdgjorda ytor kan 
anslutas till dammen. I dagsläget är dagvatten från delar av Noret , ca 5,7 
ha, anslutet till Hjorthagsdammen. Hårdgörningsgraden är mindre än 50 
procent vilket ger mindre än 2,85 ha ansluten hårdgjord yta. Dammen har 
därmed överkapacitet för rening av dagvatten. 

Planeområdet kommer efter exploatering att ha ca 2,67 ha hårdgjorda ytor 
och bebyggelsen öster om detaljplanen (Noret 2:30 och 2:31) är ca 1,14 ha. 

Planerad bebyggelse i Hjorthagen är 5 ha, beroende på markanvändning 
kan avrinningskoefficienten variera från 0,25-0,7. För worst case så antas 
avrinningskoefficienten 0,7 vilket ger ett tillskott på 3,5 ha hårdgjorda ytor.  

I Tabell 7 kan en sammanställning av de hårdgjorda ytorna ses. 

Tabell 7 Sammanställning av hårdgjorda ytor till Hjorthagsdammen. 

Område Reducerad hårdgjord area (ha) 

Noret 2,85 

Detaljplanen 2,67 

Noret 2:30 och 2:31 1,14 

Planerad bebyggelse Hjorthagen 3,5 

Totalt 10,17 

Kapacitet Hjorthagsdammen 13 

Differens 2,83 

 

Dagvattendammen i Hjorthagen har kapcacitet att ta emot både dagvatten 
från Limsjöänget och den eventuella exploatering av Hjorthagen. 

Om dammen belastas ytterligare bör dock några åtgärder vidtas för att 
säkerställa våtmarkens funktion, se Figur 17: 

· Utloppet däms med en munkbrunn för att förhindra att 
oljeföroreningar leds ut i Limsjön. 
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· En försedimentering, 400 m2, grävs ur för att underlätta skötseln så 
att det grövsta sedimentet kan sedimentera innan dagvattnet renas i 
våtmarken. 

 
Figur 16 Föreslagna dagvattenåtgärder för alternativet avledning av dagvatten till 
Hjorthagen. 

Dagvattenåtgärderna för dammen bedöms kosta ca 650 000 kr. 

Skulle Hjorthagsdammen behöva minskas t ex vid exploatering så kan man 
gräva ur våtmarken och anlägga en våt damm med ett större vattendjup >1,5 
m. En våt damm har ungefär halva ytbehovet. 

4.3 AVLEDNING TILL ÖSTERDALÄLVEN 
Dagvattnet behöver renas från suspenderat material och olja före avledning 
till dagvattenledning. De metaller som överskrider riktvärdet är i stor 
utsträckning bundet till partiklar vilket gör att även dessa halter minskar. 
Möjliga alternativ för rening är de samma som för lokalt omhändertagande se 
kapitel 4.1. Reningen föreslås ske inne på respektive fastighet. Med tanke på 
de stora hårdgjorda ytorna är det alternativen oljeavskiljare och permeabel 
asfalt som i första hand är möjliga. Permeabel asfalt utförs med 
uppsamlande dräneringsledningar på terass som görs tät för att förhindra 
infiltration. För mindre parkeringsytor kan översilningsytor anläggas genom 
att höjdsätta parkeringen med avrinning ut mot sidorna och låta dagvattnet 
rinna över gräsbeklädda ytor med bredden minst 3 m för att uppnå önskad 
rening. 

Inom planområdet finns dels deponirester och dels organiskt material i form 
av torv som när det bryts ner dels bildar deponigaser och dels kan skapa 
sättningar. Självfallsledningar i mark bör därför utföras med stumsvetsade 
PE-rör för att förhindra inläckage av deponigaser samt förläggas med minst 
10 promilles lutning så att mindre lokala sättningar kan tas upp utan att 
skapa bakfall.  
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En dagvattenledning med dimensionen 600 mm krävs för att avleda flödet 
600 l/s.  

Från lågpunkten vid lokalgatan är det ca 750 m till Österdalälven. Ledningen 
behöver dels passera Leksandsvägen och dels Tibble Sågmyravägen, se 
Figur 17. Korsning av vägar kan göras med schaktfria metoder eller genom 
avgrävning av vägen. 

Lägsta grundläggningsnivå är enligt förslaget till planbestämmelse +165 m 
med hänsyn till grundvattennivåer i området. Marknivån är ca +167 m inom 
planområdet och marknivån vid Österdalälven är +163 m.  

 

Figur 17 Föreslagen sträckning dagvattenledning. 

Läggningsdjup 2,0 m är antaget i kostnadsbedömningen vilket ger lutningen 
5 promille med utloppsnivån +163 m. Ledningsdimensionen behöver därmed 
öka till 800 mm.  

Markprofilen längs föreslagen sträckning, se Figur 18, har en högsta 
marknivå på ca +168 m och lägsta på ca +165,5. Det kommer att krävas att 
marken delvis fylls ut för att få tillräcklig täckning på ledningen. 
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Figur 18 Profil över föreslagen sträckning för dagvattenledning. Utfyllda områden i 
brunt. 

Kostnaden för föreslaget alternativ bedöms till ca 6 miljoner kronor. 

4.4 FÖRVÄNTAD RENING 
I databasen för beräkningsprogrammet Stormtac för dagvatten kan 
förväntade rening för olika typer av anläggningar ses. En sammanställning 
av aktuella anläggningar kan visas i Tabell 1. 

Tabell 8 Reningsgrad (%)  för dagvattenanläggningar (Stormtac 2015). 

Anläggning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH16 BaP 
Lamelloljeavskiljare   5 15 10 10 10       15 80     
Skelettjord 55 37,5 77,5 70 80 70 47,5 65 47,5 85 75 72,5 72,5 
Översilningsyta 30 25 70 50 50 50 65 60 20 80 80 70 70 
Svackdike 30 40 75 70 60 65 60 50 15 70 85 60 60 
Krossdike 60 50 75 80 85 60 70 55 45 90 90 60 60 
Permeabel asfalt 60 75 70 75 95 65 60 50 45 90 85 75 75 
Våt damm 55 35 75 65 50 80 60 85 30 80 80 70 75 
Konstruerad våtmark 50 25 75 70 70 80 65 10 60 75 95     

 

Av de parametrar som överskrids enligt föroreningsberäkningarna i Tabell 5 
är det bara konstruerad våtmark som klarar att rena kvicksilver ner till nivån 
för riktvärdet. Reningsgraden för kvicksilver behöver uppgå till 48 procent för 
att riktvärdet inte ska överskridas. 

5 SAMMANFATTNING OCH 
REKOMMENDATIONER 

För den aktuella planen rekommenderas att dagvattnet avleds till våtmarken i 
Hjorthagen dels för att nyttja den befintliga anläggningens kapacitet och i 
samband med det förbättra dess funktion och dels för att nivåerna i Limsjön 
inte ska sänkas p g a att dagvattnet avleds till annan recipient. 

För att behålla grundvattenbalansen inom planområdet rekommenderas att 
infiltrera takavvattningen som är ett rent dagvatten. 

Dagvattnet inom området föreslås avledas i diken för att minska 
schaktbehovet. Diken utförs med täta jordar för att minimera risken för 
infiltration. Utrymmesbehovet för diken bedöms vara ca 1,5-2,5 m om 
släntluningen är 1:2,5. För att kunna avleda dagvattnet behöver diken kunna 
anläggas längs lokalgatorna och huvudgatan samt i ett genomgående stråk 
mellan fastigheterna, se Figur 19. 
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Figur 19 Föreslagna dikesstråk. 

5.1 FORTSATTA ARBETEN 
Behov av inmätning av befintligt utlopp från Hjorthagsdammen och lodning.  

Provtagning av sediment i Hjorthagsdammen för bedömning av behov av 
tömning. 

Om alternativet med lokalt omhändertagande inom planeområdet ska 
utredas vidare behöver trummor från infarten till Limsjöänget och ut till 
Limsjön under Riksväg 70 inventeras och mätas in. Dessa ha inte 
observerats vid platsbesök utan finns enligt muntlig uppgift (NCC 2016). 

Föreslagna dagvattenåtgärder i utredningen utgår från att urlakningen av 
deponimassorna inte ska öka. En separat lakvattenutredning föreslås för att 
ta fram åtgärder för att om möligt minska urlakningen och/eller rena 
lakvattnet. 
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VI ÄR WSP 
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000 
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 
omkring 3 500 medarbetare. 

 

 

WSP Sverige AB 
Arenavägen 7 
121 88 Stockholm-Globen 
Tel: +46 10 7225000 
http://www.wspgroup.se 
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KOMPLETTERING DAGVATTENHANTERING LIMSJÖÄNGET 

1. Bakgrund 
I samband med samråd avseende detaljplan för Limsjöänget fastigheterna Noret 2:29, Noret 2:40 samt del 
av Noret 2:27, Leksands Kommun, inkom Trafikverket med synpunkter aveende dagvattenhantering 
(inkommna 2022-02-15). Detta kompletterande PM har upprättats för att besvara Trafikverkets synpynkter. 
Synpunkterna redovisas i kursiv text nedan i PM. Beräkningar i detta PM ska ej användas för projektering då 
de är gjorda med konservativa antaganden.  

2. Synpunkter 
· Vart ska vattnet som kommer att uppstå pga. nya byggnader, tak och parkering, ledas? Planerar 

man att föra det till eller bort från järnvägen? Inget vatten får tillföras järnvägen. Dess 
avvattningssystem är inte dimensionerat för att hantera vatten från andra fastigheter. 

Dagvattnet från fastigheterna inom detaljplanen samlas upp och föreslås ledas under Leksandsvägen till 
Hjorthagen och leds alltså bort från järnvägen. Inget dagvatten kommer tillföras järnvägen. 
Avrinningsvägarna illustreras i Figur 1 med blå pilar. 

· Järnvägens dike ska vara intakt och får inte påverkas negativt av detaljplanen. Diket hör till 
järnvägens anläggning och behövs för dess avvattning. Om avvattningen inte fungerar försämras 
järnvägens stabilitet.  

Järnvägen diken kommer inte påverkas av dagvattenhantering från fastigheterna inom detaljplanen då 
dagvattnet leds bort från järnvägen. Planområdet samlar upp dagvattnet i dagvattenbrunnar som sedan leder 
dagvattnet till Hjorthagen. 

216



 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Detaljplan för Limänget Eva Gustafsson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10304330 2022-04-21  

 2 (8) 
 

  

 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10304330/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/Komp Dagvatten/Komplettering Dagvattenhantering Limsjöänget_220421.docx

 
Figur 1. Kartbild över Leksand med utmarkerat planområde i Limsjöänget (röd linje), Hjorthagen (grön cirkel), fjärrvärmevallen (lila) och 
dagvattnets avrinningsvägar utmärkta med blå pilar, grundkarta från Lantmäteriet. 

· Vi vill att dagvattenutredningen utvecklas. Den beskriver att vägtrummor och att väg 70 påverkas 
men säger inte mer än så. I bilderna ser det ut som att vatten enbart leds till älven. 

· En flödesberäkning måste göras, som hanterar flöden innan och efter exploateringen, för att se 
vilken flödesökningen blir. Man måste räkna på minst 50 års-regn. 

Dagvattenflöden före och efter exploatering har beräknats enligt rationella metoden med 
avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vattens publikation P110. I Tabell 1 redovisas dimensionerande flöde 
före exploatering för ett 10 års regn och i Tabell 2 för ett 50 års regn efter exploatering. Klimatfaktor 1,3 har 
använts enligt TRVINFRA-00231. 

Tabell 1. Dimensionerande dagvattenflöde för planområdet före exploatering beräknad utifrån befintlig markanvändning. 

Typ  Area (m2) Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
Area (ha) 

Dim. Flöde 10 års 
regn (l/s) 

Tak 2 116 0,21 0,9 0,19  
Asfalterad väg 8 848 0,88 0,8 0,71  
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Grusplan 2 568 0,26 0,2 0,05  
Grönområde 19 595 1,96 0,1 0,20  
TOTALT 33 127 3,31 0,35 1,15 261 
Klimatfaktor 30%     339,5 

 
Tabell 2. Beräknat dagvattenflöde efter exploatering utifrån markanvändning enligt plankartan för ett 50 års regn. 

Typ  Area 
(m2) 

Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
Area (ha) 

Dim. Flöde 50 
års regn (l/s) 

Tak 5 375 0,54 0,9 0,48  
GC/väg 17 791 1,78 0,8 1,42  
Parkering 9 961 1,00 0,2 0,80  
TOTALT 33 127 3,31 0,82 2,70 1050 
Klimatfaktor 30%     1365,2 

 
 

Erforderlig magasinvolym har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P110, enligt formeln: 

= 0,06 ∙ ( ) ∙ − ∙ ∙ ( − ) +
∙
( ) ∙ ( ∙ ) 

Där 

V magasin = Magasinvolym [m3 ]  

För att magasinera den tillkomna volymen mellan ett 10 års regn som faller på marken innan exploatering 
och ett 50 års regn efter exploateringen krävs en magasineringsvolym på 744,4 m3 för detaljplanen 
Limsjöänget.  

De ansluta ytorna till dammen i Hjorthagen antas vara: detaljplaneområdet Limsjöängen, delar av Noret samt 
fastigheterna Noret 2:30 och 2:31 (öster om aktuellt detaljplaneområde). De hårdgjorda ytorna samt deras 
antagna fördröjningsbehov redovisas i Tabell 3.  

Tabell 3. Sammanställning av hårdgjorda ytor till Hjorthagsdammen samt dess fördröjningsbehov. 

Område  Reducerad 
hårdgjord area (ha) 

Fördröjningsbehov 
(m3)  

Detaljplanen 2,70 744 
Noret 2,85 786 
Noret 2:30 och 2:31 1,14 314 
TOTALT 6,69 1844 
Kapacitet 
Hjorthagsdammen 

13 2562 

Differens 6,31 718 
 
Mellan väg 70 och Hjorthagsdammen finns en vall som uppkommit när fjärrvärme grävts ner längs väg 70, 
se Figur 1. I vallen finns en vägtrumma som i dagsläget förbinder Hjorthagsdammen med Limsjön med en 
vägtrummatrumma som ligger under väg 70. För att säkerhetsställa att väg 70 inte påverkas av ett ökat 

218



 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Detaljplan för Limänget Eva Gustafsson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10304330 2022-04-21  

 4 (8) 
 

  

 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10304330/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/Komp Dagvatten/Komplettering Dagvattenhantering Limsjöänget_220421.docx

tillflöde av dagvatten till Hjorthagen har den befintliga fördröjningsvolymen för Hjorthagsdammen innanför 
vallen tagits fram. Fördröjningsvolymen för Hjorthagsdammen är framtagen från SCALGO Live som den 
maximala volymen innan dammen svämmar över fjärrvärmevallen, illustrerat i Figur 2. Volymen i är cirka 
2560 m3. SCALGO Live är ett modelleringsprogram som utgår ifrån Lantmäteriets höjddata. SCALGO Live 
tar inte hänsyn till infiltration eller befintliga ledningsnät eller vägtrummor. Utifrån Tabell 3 kan man alltså 
utgå ifrån att Hjorthagsdammen skulle klara av det beräknade flödet vid ett 50 års regn utan att vatten 
kommer att rinna över vallen och vidare till vägdiket längs väg 70. 

 

Figur 2. Fördröjningsvolym på 2562, 44 m3 i Hjorthagen innan dammen svämmar över fjärrvärmevallen, figur från SCALGO Live. 
Föreslagen ledning under Leksandsvägen illustrerade med streckad svart linje i övre del av figuren. 
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· Hur ska vatten fördröjas och ledas till väg 70? 
· Kommer vatten från sumpmarken ledas till väg 70? Det framgår inte. 

Dagvattnet kan fördröjas i befintlig våtmark i Hjorthagen, innanför fjärrvärmevallen, om trumman i vallen tas 
bort. Utloppet från dammen föreslås istället ske med munkbrunn och strypt utlopp. Dagvattnet kan sedan 
ledas till en ny dagvattenledning under väg 70, eller till befintlig vägtrumma. Hur mycket vatten som ska 
tillåtas leda från munkbrunnen kan regleras i munkbrunnen genom att göra en håltagning som inte medger 
att mer vatten än tillåtet kan passera. För principutförande se Figur 3.  

 
Figur 3. Munkbrunn (Uponor) 

· Kommer sumpmarken att fungera som fördröjningsmagasin? Det kan innebära att vattenytan höjs 
och därmed påverkar väg 70. Om ytan höjs kan det ge stående vatten längs väg 70 och blötare 
mark vid väg 70. Detta påverkar i sin tur vägens stabilitet och kan ge erosion av väg 70. 

Ja, våtmarken i Hjorthagen kommer fungera som fördröjningsmagasin, se resonemang ovan. Dammen i 
Hjorthagen kan enligt SCALGO Live fördröja cirka 2560 m3 innan dammen svämmar över fjärrvärmevallen 
och kommer i kontakt med vägdiket längs väg 70.  

Dagvattnet föreslås avledas vidare från planområdet i ledning under Leksandsvägen för att sedan fördröjas i 
befintlig våtmark i Hjorthagen. Från Hjorthagsdammen avleds dagvatten via t.ex. en munkbrunn med strypt 
utlopp till Limsjön Detta kan ske via en ny ledning under väg 70 eller via befintlig vägtrumma. Flödet till 
vägtrumman måste då begränsas så att det inte är större än i dagsläget. Flödesvägar och möjlig placering av 
munkbrunnen är illustrerade i Figur 4. 
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Figur 4. Avrinningsvägar från planområdet utmärkt med blå pilar, placering av munkbrunn för att strypa utloppet från Hjorthagen utmärkt 
med grön cirkel, grundkarta från Lantmäteriet. 

· Om kommunen/exploatören vill leda vatten till väg 70 måste vägtrummorna inventeras samt det ska 
göras flödesberäkning på minst 50-årsregn, på trummor för flöde innan och efter exploateringen. Det 
är inte tillåtet att släppa mer vatten eller vatten med snabbare hastighet, än idag genom 
vägtrummorna. 

För magasinering av tillkommande dagvatten från planområdet se resonemang och beräkningar ovan.  

Om man vill leda dagvattnet till befintlig vägtrumma under väg 70 ska flödet till trumman regleras så att inte 
mer vatten än i dag leds genom trumman. Men detaljplanen kan också genomföras utan att vägtrumman 
används genom anläggning av separat dagvattenledning som avleder dagvatten från Hjorthagen till Limsjön. 
En mer detaljerad utredning bör göras i detaljprojektering av Hjorthagsdammen där man även tar hänsyn till 
om dagvatten från andra bebyggda områden än de som tagits med i detta PM ska avledas till 
Hjorthagsdammen i framtiden.  

En inventering av trummorna har genomförts. I Figur 5 visas fotografier på trumman under fjärrvärmevallen 
och i Figur 6 trumman under väg 70. I Tabell 4 visas en sammanställning av data från inventeringen. 
Beräknad kapacitet för trummorna utgår från manings formel och förutsätter att trummorna har ett överdjup 
på 15 cm, en fyllnadsgrad på 85% samt att trumman under väg 70 är rensad från slam. 
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Figur 5. Trumma under fjärrvärmevallen. T.v visas inloppet, t.h visas utloppet från trumman samt inloppet till trumman under väg 70. 

 
Figur 6. Trumma under väg 70. T.v visas inloppet, i mitten visas utloppet. Bilden till höger visar vy ut över utloppet mot Limsjön. 
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Tabell 4. Data från inventering av trummor 

Trumma Under fjärrvärmevall Under väg 70 

Dimension (mm) 500 600 

Längd (m) 7,64 27,19 

Inloppshöjd 162,52 162,2 

Utloppshöjd 162,4 162,07 

Lutning 1,57% 0,48% 

Material Plast Betong 

Skick Bra Bra 

Funktion Bra Borde åtgärdas 

Vattenföring Lugnt vid inlopp, sakta vid 
utlopp 

Lugnt/Sakta 

Beräknad 
kapacitet  

280 l/s 220 l/s 

 

3. Sammanfattning 
Dagvatten föreslås avledas från detaljplaneområdet Limsjöänget, under Leksandsvägen, och vidare till 
befintlig våtmark i Hjorthagen där dagvatten fördröjs och renas. Den fjärrvärmevall som finns mellan väg 70 
och Hjorthagsdammen förhindrar att dammen och vägdiket längs väg 70 står i direkt förbindelse, om 
trumman som nu ligger i vallen tas bort. Dagvattnet från Hjorthagsdammen föreslås ledas till Limsjön via ett 
strypt utlopp, där utflödet kan regleras, vidare till en ny ledning som anläggs under väg 70 eller via befintlig 
trumma under väg 70.  

Denna dagvattenhantering förväntas inte ha någon negativ inverkan på järnvägen då dagvattnet leds bort 
från järnvägen.  

Vägtrumman under väg 70 behöver rensas om alternativet att använda den för avledning väljs. 

Falun 2022-04-21 

 

WSP Sverige AB 

 

Eva Gustafsson 

Uppdaterad 2022-04-21 av Ebba Ramel 
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Uppdrag Limsjöänget 

Beställare Leksand kommun 

Att Anders Backhans 

Handläggare Michel Yousif 

Granskare Jan Pons 

Rapportnr 1320017364:r1 

 
 

Trafikbuller och 

vibrationsutredning Limsjöänget, 

Leksand 

Sammanfattning 

Utförda trafikbullerberäkningar visar ljudutbredning av tåg samt vägtrafik över 

Limsjöänget, Leksand. Beroende på hur fasader utformas samt vad för utrymme 

som placeras bakom fasaden kan nödvändig fasadisolering räknas ut.  

 

Vibrationsmätningar ger en indikation på hur grundläggning bör utföras.  

 

 

 

 

Datum 2015-11-13 

 

Ramböll Sverige AB 

Box 17009, Krukmakargatan 21 

104 62  Stockholm 

 

 

T: +46-10-615 60 00 

D: +46 (0)10 615 64 67 

F: +46-10-615 20 00 

www.ramboll.se 
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1. Bakgrund 

Ramböll Akustik har fått i uppdrag att utreda trafikbuller samt 

vibrationssituationen för ny detaljplan på Limsjöänget, Leksand. 

2. Allmänt om trafikbuller 

När man talar om buller används ofta begreppen ekvivalent ljudnivå (LAeq), som 

är den genomsnittliga ljudnivån under en given tidsperiod, vanligtvis ett dygn, 

och maximal ljudnivå (LAmax), som är den högsta förekommande ljudnivån under 

en viss period.  

 

Ekvivalent ljudnivå fungerar relativt bra som mått om bullerkällan är en starkt 

trafikerad väg med någorlunda jämnt flöde. Maximal nivå ger ett bättre mått på 

bullerpåverkan från en mindre väg där enstaka fordon kan ge en avsevärd 

störning, särskilt nattetid. När man använder maximalnivå som mått avses den 

bullernivå som inte får överskridas mer än 5 gånger per natt. 

 

Vägtrafikbuller består av flera oönskade ljud, och inte av enstaka rena toner. En 

liten stegring av bullernivån kan öka störningen högst påtagligt. Om antalet 

fordon på en väg fördubblas ökar ljudnivån med 3 dB(A), vilket nära nog 

upplevs som en fördubbling av störningen. För varje decibel starkare buller ökar 

störningarna med 20 %, i medel per person (Källa: Trafikverket). 

 

2.1 Hälsokonsekvenser, störningseffekt 
Buller är i första hand en hälsofråga. Sömnstörningar på grund av buller kan 

med tiden ge allvarliga hälsoeffekter. Påverkan på sömn har konstaterats vid 

ljudnivåer över 45 dB(A). Risken för sömnstörningar ökar med antalet 

bullertillfällen. Långvarig exponering kan leda till ökad stress som innebär 

förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Även om man inte upplever sig som 

störd kan man påverkas negativt. Buller är dessutom både störande och 

irriterande, vilket kan ge koncentrationssvårigheter och därmed påverka både 

prestations- och inlärningsförmågan. Irritation eller störning av trafikbuller är 

dock inte enbart en fråga om ljudnivå. Människor reagerar mycket olika på ett 

och samma ljud, vilket också beror på rådande omständigheter när man utsätts 

för ljudet. 
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2.2 Rekommendationer för trafikbuller vid nybyggnad 
Nedan sammanfattas Svensk standard SS25268:2007 rekommendationer för 

ljudklassning av utrymmen i kontorslokaler. Tabell 24 (tabell 1 i denna rapport) 

ur SS25268:2007 visar Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre 

ljudkällor för kontorslokaler.  

 

Tabell 1 Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor för 

kontorslokaler. 

Lägsta tillåtna sammanvägda 

ljudisoleringen skall fastställas 

genom beräkning utifrån 

dimensionerande 

ljudtrycksnivåer utomhus så att 

tabellens värden på 

ljudtrycksnivåer inte överskrids 

i följande utrymmen: 

LpA,eq 

dB 

LpAFmax 

dB 

 Ljudklass Ljudklass 

Typ av utrymme A B C D A B C D 

Utrymme för 

presentationer(>20 personer)  

Exempelvis större konferensrum 

30 30 30 35 45 45 45 55 

Utrymmen för enskilt arbete, 

samtal eller via  

exempelvis cellkontor, 

mötesrum, reception, vilrum 

30 35 35 40 50 50 50 60 

 

Dock i stora utrymmen 

Exempelvis öppen planlösning, 

kontorslandskap, 

storrumskontor 

35 35 35 40 50 50 55 60 

Övriga utrymmen där 

människor vistas mer än 

tillfälligt 

Exempelvis restaurang, matsal, 

pausutrymme 

35 35 40 45 55 - - - 

utrymmen där människor vistas 

tillfälligt 

Exempelvis korridor, foajé, 

entrehall, kopiering, kapprum, 

WC, trapphus eller hisshall  

40 45 45 - - - - - 
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3. Allmänt om skyddsavstånd gällande vibrationer 

Det är mycket svårt att ange skyddsavstånd när det gäller markvibrationer. Det 

finns en mängd parametrar att ta hänsyn till, varav många ofta inte är kända i 

de aktuella fallen. I figur 1 anges de viktigaste parametrarna. 

 

 

Figur 1. De viktigaste parametrarna när det gäller vibrationer i t.ex. en bostad 

nära en väg. De flesta parametrarna gäller även järnväg. 

 

När det gäller vägtrafik är vägbanans jämnhet av avgörande betydelse för 

uppkomsten av vibrationer. När det gäller tågtrafik är det tåghjulens rundhet 

och rälsens jämnhet som är avgörande. När det gäller spridningen av vibrationer 

är lera den sämsta marktypen då den kan transportera vibrationerna långa 

sträckor innan vibrationerna dämpas. När det gäller byggnaderna är lätta 

bjälklag av trä eller stål, med långa spännvidder, sämst ur vibrationssynpunkt. 

Med sådana bjälklag kan man t o m få en förstärkning av de vibrationer som 

råder under byggnadens grundläggning. 

3.1 Skyddsavstånd gällande vibrationer från tågtrafik 
Vid en jämförelse av olika länders riktvärden gällande skyddsavstånd framgår 

att skillnaderna är relativt stora vilket återspeglar de stora osäkerheter som 

råder vid bedömning av risk för störande vibrationer. Om det finns en befintlig 

järnväg kan man mäta på ett ställe med liknande markförhållanden som i det 
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nya bostadsområde som planeras. På så sätt erhålls en säkrare bedömning av 

avståndet. Om en helt ny järnväg skall byggas bör man ta till skyddsavståndet 

så att man inte riskerar oacceptabla vibrationsnivåer i bostäderna, eller andra 

byggnader. 

3.2 Banverkets skyddsavstånd 
Banverket anger i skriften Järnvägen i samhällsplaneringen, Underlag för 

tillämpning av miljöbalken oh plan- och bygglagen från juni 2009 följande:  

 

Det är svårt att ange generella skyddsavstånd från järnvägen för att förhindra 

störningar och för att uppnå bullerriktvärdena. Om det är fritt fält mellan 

järnvägen och bebyggelsen och om det inte vidtas några skyddsåtgärder, krävs 

normalt ett avstånd på 150–300 meter för att vara säker på att samtliga 

riktvärden uppnås och att störningarna blir ringa. På ca 30–50 meters avstånd 

från järnvägen är det mycket svårt att uppnå en god boendemiljö trots att 

skyddsåtgärder mot buller vidtas. 

 

I projektet NordVIB anges indikationer på att risken för skador på byggnader är 

mycket liten vid nivåer under 5,0 mm/s. Människor kan störas av vibrationer vid 

avsevärt lägre nivåer. Känseltröskeln är ca 0,1–0,3 mm/s (RMS, 10–100 Hz). 

 

Ny bebyggelse 

Banverket och Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för vibrationer som 

anger att 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid permanentbostäder, 

fritidsbostäder och vårdlokaler. Nivån bör därför klaras när ny bebyggelse 

uppförs vid järnvägen. 

 

Befintlig miljö 

I befintliga bebyggelseområden vid befintlig järnväg tvingas man ofta acceptera 

högre vibrationsnivåer än de nivåer som gäller vid nybyggnad. Banverket har 

vidtagit åtgärder vid de bostäder som har nivåer över 2,5 mm/s. Det långsiktiga 

målet för permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler är 0,4 mm/s. 

 

Det kan tilläggas att vibrationshastigheten 2,5 mm/s innebär mycket kraftiga 

vibrationer och att t.ex. saker som ligger på ett bord skakar ner på golvet vid 

sådana vibrationer. Sådana nivåer kan inte anses acceptabla i 

bostadssammanhang. I Banverket skrift Buller och vibrationer från spårburen 

linjetrafik anges nivån för övervägande av åtgärd (befintlig miljö/bana vid 

bebyggelse) till 1,0 mm/s. 
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4. Beräkningsförutsättningar 

4.1 Avgränsningar 
Beräkningsområdet innefattar området Limsjöänget, Leksand. Buller från väg 

och tågtrafik har beräknats över området. Vibrationer har uppmätts.  

 

Figur 2. Område där trafikbuller samt vibrationer undersökts. 

4.2 Beräkningsmetod 
Ekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafikbuller har beräknats enligt Nordisk 

beräkningsmodell, rev 1996, i datorprogrammet SoundPLAN 7.3. 

 

Beräkningsresultaten redovisas på kartor som visar bullerspridningen i området. 

I bullerspridningsberäkningen ingår fasadreflexer i byggnader, vilket ger upp till 

3 dB(A) högre ljudnivå precis framför fasaderna. Utomhusriktvärdet avser 

frifältsvärdet, vilket är ljudnivå utan fasadreflex i varje byggnads ”egna” fasad, 

men inklusive reflexer i omgivande bebyggelse mm. 

 

Beräkningsresultaten förutses enligt standard ha en noggrannhet på 

±3 dB-enheter. 

4.3 Indata 
Terräng, bebyggelse, 

”Limsjoanget_.dwg” 

 

Trafik 

Trafikflöden från väg 70 har erhållits trafikverkets trafikflödesklarta. Övriga 

trafikflöden har antagits.  
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Tabell 2, trafikflöden väg. 

Väg ÅDT [st] Andel tung trafik [%] Hastighet [km/h] 

Väg 70 5224 12,5 70 

Leksandvsvägen 2000 5 60 

Stationsvägen 500 10 40 

 

Tabell 3, trafikflöden tåg, antagna siffror.  

Tågtyp Antal per 

dag [st] 

Tåglängd [m] Hastighet [km/h] 

Godståg 13 650 70 

Intercity 7 100 70 

Regina 10 100 70 

 

5. Resultat 

Ekvivalent respektive maximal ljudnivå 2 samt 4 meter över mark redovisas på 

bullerutbredningskartor. 

 

Vibrationer redovisas som mm/s.   

5.1 Ekvivalent ljudnivå från trafikbuller 
Bullerkartor AK 01 - AK 02 visar ekvialet utbredning 2 m och 4 m över mark.  

5.2 Maximal ljudnivå från trafikbuller 
Bullerkartor AK 03 - AK 04 visar ekvialet utbredning 2 m och 4 m över mark. 

5.3 Vibrationsmätningar 
Tabell 4 visar resultat från vibrationsmätningar. Dessa värden bör ses som en 

indikator då grundläggning samt val av konstruktion kommer ha stor påverkan 

på vibrationer i byggnad. 

 

Tabell 4 vibrationsmätningar.  

 RMS 1-80 Hz 

mm/s 

Persontåg 0,026 

Persontåg 0,027 

Godståg 0,093 

Godståg 0,096 

Mätningarna utfördes av Jan Pons 2015-11-11 med Norsonic 140 (intern ref 

133, accelerometer Bruel & kjear 4730) genom jordspett i mark 15m från spår.  
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6. Kommentar 

Planerade byggnader bör byggas så fasadernas ljudisolering (vägg och fönster) 

är tillräcklig så ljudnivåer i tabell 1 innehålls. Ramböll akustik kan utföra 

beräkningar för fasadisolering när det är aktuellt.  

 

Uppmätta vibrationer är under riktvärdet för nybyggnation och dessa bör ej vara 

ett problem men bör tas till hänsyn när byggnaden byggs.  

 

Bilagor 

Bilaga Beskrivning Datum 

AK 01 Ekvivalent ljudnivå tåg och väg, utbredning 2 m över 

mark. 

2014-10-21 

AK 02 Ekvivalent ljudnivå tåg och väg, utbredning 4 m över 

mark. 

2014-10-21 

AK 03 Maximal ljudnivå tåg och väg, utbredning 2 m över 

mark. 

2014-10-21 

AK 04 Maximal ljudnivå tåg och väg, utbredning 4 m över 

mark. 

2014-10-21 

 

 

Ramböll Sverige AB 

 

Akustik 

 

Handläggare 

Granskare 

 

Michel Yousif 

 

Jan Pons 
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATNING 
Leksands kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Limsjöänget, ett 
område cirka 700 meter nordost om Leksands centrum som avgränsas av järnvägen i 
väster och riksväg 70 i öster. Området utgörs idag av hårdgjorda ytor såsom 
byggnader med tak och asfalterade gator och bilparkering samt mindre delar 
oexploaterad mark. Delar av området har tidigare nyttjats som deponi. Väster om 
planområdet finns Limsjön, en fågelsjö med stor artrikedom som omfattas av Natura 
2000. 

Syftet med detaljplanen är att området ska kunna användas för handel med 
skrymmande varor, restaurang, kontor och bilservice, samt handel med livsmedel inom 
planområdets norra del.  

För att kunna genomföra detaljplanen har kommunen ansökt om och av länsstyrelsen 
blivit beviljad Natura 2000-tillstånd för byggnation inom området. Efter att tillståndet 
överklagats till Mark- och miljödomstolen (MMD) har MMD fastställt Natura 2000-
tillståndet men med ytterligare villkor. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del av den strategiska 
miljöbedömning som ska genomföras av en detaljplan om den kan antas få betydande 
miljöpåverkan. I bedömningen har planförslaget jämförts med ett nollalternativ som 
innebär en trolig framtida utveckling av området om detaljplanen inte genomförs. De 
miljöaspekter som studerats i MKBn är förorenad mark, dagvatten och översvämning, 
miljökvalitetsnormer för ytvatten samt geologi (erosionsbenägna jordarter). 

Eftersom nollalternativet innehåller de villkor som anges i länsstyrelsens Natura-2000-
tillstånd och detaljplanens planbestämmelser bygger på dessa villkor samt domslut 
från MMD, är bedömningen av nollalternativet och planförslaget relativt lika. Jämfört 
med nollalternativet innebär detaljplanen en tydligare hantering av deponigas, med 
syfte att eliminera eventuella risker kopplad till denna, även om kommunen 
uppmärksammat problematiken med deponigas och arbetar med frågan även utanför 
planområdet och denna planprocess. 

Sammantaget bedöms detaljplanen innebära: 

 minskad risk för negativa effekter till följd av den förorenade marken samt 
förekomst av deponigas eftersom detaljplanen innehåller bestämmelser som 
säkerställer sanering, risk för återkontaminering samt att deponigasen ska 
hanteras innan eventuell byggnation. 

 minskad risk för att nya byggnader skadas av översvämning i framtiden i och 
med bestämmelser i detaljplanen om lägsta grundläggningsnivå.  

 minskad risk för spridningar av föroreningar till grundvattnet samt föroreningar 
i lakvattnet som riskerar att nå Limsjön, tack vare bestämmelser om 
hårdgjorda ogenomträngliga ytor samt att dagvatten ska ledas 
dagvattendamm för rening och fördröjning. 

Sammantaget bedöms påverkan och effekter av detaljplanens genomförande för 
studerade miljöaspekter som acceptabla och inte leda till någon betydande 
miljöpåverkan. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Efter förfrågan från verksamhetsutövare inledde Leksands kommun år 2015 arbete 
med att ta fram en ny detaljplan för Limsjöänget. Planen omfattar ett område öster om 
Noret (Leksands centrum) och den järnväg som passerar genom tätorten och väster 
om riksväg 70. Väster om planområdet och riksvägen finns Limsjön, en fågelsjö med 
stor artrikedom som omfattas av Natura 2000. 

Detaljplanen prövar möjligheten att nyttja området för handel med skrymmande varor, 
restaurang, kontor och bilservice inom hela planområdet samt handel med livsmedel 
inom planområdets norra del. 

I tidigt skede av planarbetet gjordes en behovsbedömning. Denna visade att planens 
genomförande skulle kunna leda till betydande miljöpåverkan på det närliggande 
Natura 2000-området Limsjön och beslut fattades om att en miljökonsekvens-
beskrivning skulle tas fram tillsammans med detaljplanen. Det beslutades även att 
kommunen ska ansöka om Natura 2000-tillstånd för byggnation inom området 
(tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken). Detaljplanearbetet pausades då och fokus 
flyttades till att ta fram fördjupat underlagsmaterial och efterföljande tillståndsansökan.  

Först efter att Natura 2000-tillstånd beviljats av mark- och miljödomstolen återupptogs 
arbetet med detaljplanehandlingar och att inom ramen för det även bedöma dess 
miljökonsekvenser. Som del i återupptagandet av planarbetet beslutade kommunens 
utskott för samhällsbyggnad om ett nytt planbesked 2021-03-18 § 51, samt ett särskilt 
beslut om att detaljplanen skulle kunna antas leda till betydande miljöpåverkan så att 
en strategisk miljöbedömning ska arbetas fram 2021-03-18 § 52.  

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del av den strategiska 
miljöbedömning som ska genomföras av en detaljplan om den kan antas få betydande 
miljöpåverkan. 

Enligt 6 kap. 1 § miljöbalken är syftet med en miljöbedömning ”att integrera 
miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas”. 
En MKB innefattar analys och bedömning av konsekvenser av en planerad 
markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. 
Arbetet med MKB:n ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att 
konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så att möjligheter att finna 
miljöanpassade lösningar ökar. 

1.2 GÄLLANDE DETALJPLAN OCH NUVARANDE 
MARKANVÄNDING 

Planområdet omfattar fastigheterna Noret 2:27, Noret 2:39 och Noret 2:40 och är 
beläget cirka 700 meter nordost om Leksands centrum. Området avgränsas av 
järnvägen i väster och riksväg 70 i öster. På norra delen av fastigheten, norr om 
området återfinns åkermark samt ett lägre beläget skogsparti med ett dike.  

Området är 3,3 hektar och utgörs idag av hårdgjorda ytor såsom byggnader med tak 
och asfalterade gator och bilparkering samt mindre delar oexploaterad mark. Delar av 
området har tidigare nyttjats som deponi.  
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Gällande detaljplan för området -Detaljplan för Norra riksvägsinfarten Noret 2:30 m fl, 
vann laga kraft 2005-12-30 (L526) och planens genomförandetid gick ut 2015-12-30. 
Planen anger att området kan nyttjas som kvartersmark med ändamål för utställning, 
restaurang, hotell, kontor, bilservice och livsmedelshandel max 100 m2 lokalarea per 
fastighet. 

1.3 KOMMUNALA PLANER 

Gällande översiktsplan är Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som vann laga 
kraft 2014-10-07. Då området redan omfattas av detaljplan pekas det inte ut särskilt. 
Översiktsplanen pekar ut området norr om det området som idag omfattas av 
detaljplan som ett område som kan utvecklas med småindustri, kontor och 
skrymmande sällanköpshandel.  

Exploatering inom planområdet ska enligt översiktsplanen föregås av utredning för att 
belysa risk för översvämning, påverkan på riksintressena riksväg 70 och järnväg samt 
inte påverka Natura 2000-området (öster om riksväg 70) negativt. 

1.4 SKYDDADE OMRÅDEN 

1.4.1 Riksintresse - Natura 2000 
Limsjön öster som planområdet är ett av regeringen beslutat område av 
gemenskapsintresse (SAC) med utpekade värden enligt både art- och habitatdirektivet 
samt fågeldirektivet då det hyser stora naturvärden knutna till såväl våtmarken som de 
omgivande gräsmarkerna. I Natura 2000-området har två naturtyper och en art enligt 
art- och habitatdirektivet samt sju arter enligt fågeldirektivet pekats ut. Samtliga Natura 
2000-områden i Sverige är klassade som riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. 

Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta 
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-område. Inför 
arbete med föreliggande detaljplan inlämnade därmed Leksands kommun en 
tillståndsansökan till länsstyrelsen. 

Tillstånd för att utföra markarbeten och exploatering inom planområdet 
beviljades av Länsstyrelsen 2019-05-07 (Dnr: 521-6912-2019). 
Tillstånden beviljas för åtgärder i enlighet med den inlämnade ansökan 
samt med ett antal villkor:  

 Beslutet upphör att gälla om den åtgärd som avses med beslutet inte 
påbörjats inom fem år och avslutats inom tio år från den dag då beslutet vann 
laga kraft. 

 Under arbeten inom område som framgår av karta (bilaga till tillståndet) ska 
samtliga massor förklassas, det vill säga undersökas för att ta ställning till om 
de är så rena att de kan återanvändas på platsen eller måste tas om hand i 
godkänd mottagningsanläggning. Massorna ska hanteras utifrån det resultat 
som kommer från förklassningen. 

Upplysning: Förklassning sker genom att hanteringen av massorna och 
arbete i deponi föregås av en anmälan till agerande tillsynsmyndighet, 
kommunens Miljökontor, i enlighet med 28 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

 Byggnation och/eller pålning får inte ske i förorenade massor. Förorenade 
massor som ligger på den plats där byggnader ska placeras, ska grävas bort 
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och föras till godkänd mottagningsanläggning. Föroreningar får inte heller 
lämnas under, eller i nära anslutning till byggnader på så sätt att byggnader 
stör en eventuell framtida sanering.  

Upplysning: Notera att föroreningar kan förekomma även i massor som inte 
tydligt utgörs av deponimassor. Det är den agerande tillsynsmyndigheten 
(kommunens Miljökontor, se föregående villkor) som avgör om massor är 
förorenade eller inte. Det är även tillsynsmyndigheten som avgör hur stort 
avstånd runt en byggnad som ska saneras för att inte hindra en framtida 
sanering av deponin. 

Säkerställande ska ske så att omgivande deponimassor som lämnas i 
området inte återkontaminerar, eller kontaminerar kvarliggande massor 
respektive rena fyllnadsmassor.  

Mängden lakvatten från området ska minimeras genom att ett icke 
genomträngligt ytskikt anläggs på de ytor som ska asfalteras. Ytskiktet ska, 
utöver asfalt, utgöras av ett tätskikt i syfte att förlänga hållbarheten på 
ytskiktet. 

 Dagvattnet från aktuellt området får inte ledas direkt till Limsjön, utan ska först 
ledas till Hjorthagen. I Hjorthagen ska en dagvattendamm med tillräcklig 
kapacitet för att rena dagvattnet från hela tillrinningsområdet finnas.   

Undantag från ovanstående krav: 

 Samråd med tillsynsmyndigheten angående gasbildning i deponin kan behöva 
ske. Åtgärder kan behöva vidtas för gashantering i syfte att undvika 
explosionsrisk. Åtgärder får vidtas utan hinder från ovanstående villkor. 

Länsstyrelsen beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen som i sin dom 2020-
09-30 (M 3710-19) meddelande att de ändrar det överklagade beslutet endast genom 
att tillföra följande villkor: 

 Pålningsarbeten får endast utföras under perioden från och med den 1 augusti 
till och med den 31 mars.  

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet i övrigt. Mark- och miljödomstolens 
dom överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som 2021-02-26 (M 11599-20) 
meddelade att de inte ger prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande 
står därför fast. 

Länsstyrelsens beslut vann därmed laga kraft 2021-02-26 med ett extra villkor från 
Mark- och miljödomstolen.  

Enligt den bedömning som gjorts inom ramen för tillståndsbedömningen konstateras 
därmed att så länge ovan listade villkor följs medför inte den planerade åtgärden 
betydande påverkan på Natura 2000-området vid Limsjön.   

Detaljplanen kommer reglera de delar av villkoren som är möjliga att omhänderta inom 
ramen för plan- och bygglagen för att säkerställa att framtida exploatering vid 
bygglovsprövning uppfyller villkoren.  

1.4.2 Riksintressen - övriga 
Planområdet omfattas av riksintresse för turism- och friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 
§ 2. Detta riksintresse omfattar stora delar av flera kommuner runt Siljan. Planområdet 
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ingår också i riksintresseområde för friluftsliv, Siljansområdet, enligt miljöbalken 3 kap 
§ 6. 

Planområdet liksom största delen av kommunen är av riksintresse för totalförsvaret, 
väderradar, enligt miljöbalken 3 kap § 9. 

Riksväg 70 öster om planområdet samt järnvägen, Dalabanan, som ligger i anslutning 
till planområdet utgör riksintressen för kommunikationer med stöd av miljöbalken 3 kap 
§ 8. 

1.5 METOD, UNDERLAG OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 

1.5.1 Miljöbedömning enligt miljöbalken  
Planer och program som kan medföra betydande miljöpåverkan ska miljöbedömas 
enligt 6 kapitlet i miljöbalken (MB). I Figur 1 visas den process som en strategisk 
miljöbedömning innebär. I figuren tydliggörs hur plan/program- respektive 
miljöbedömningsprocesserna hakar i varandra för att bidra till syftet med 
miljöbedömning som är att främja hållbar utveckling. 

Som grunder vid bedömning av effekter och konsekvenser har relevanta 
lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer och normer, nationella, regionala 
och kommunala mål och planer med mera använts (se källförteckning). 

En MKB genomförs utifrån bedömningar om en framtida situation. 
Eftersom framtiden till stor del är okänd finns det alltid en viss osäkerhet i 
bedömningen. Denna MKB bygger på information som varit känd under 
detaljplaneprocessen.  

 

 

Figur 1. Processen för undersökning om betydande miljöpåverkan och strategisk miljöbedömning. Källa: 
Naturvårdsverket. 
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1.5.2 Underlag till MKB 
Som underlag till detaljplanen har flera utredningar genomförts. Av dessa 
är främst följande relevanta som underlag även för MKB: 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-18 

 Åtgärdsplan dagvattenhantering, WSP, 2016-10-12 

 Geoteknisk undersökning, Ramböll 2009-03-16, Reviderad 2016-
01-28 

 Kompletterande geoteknisk bedömning, PM Geoteknik, WSP, 
2021-08-26  

 Lakvattenutredning, WSP, 2017-06-01 

 Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning, 
Ramböll, 2015-12-09 

 PM Deponigas, WSP, 2021-12-03 

Utöver utredningarna har följande beslut och yttranden utgjort viktiga 
underlag till bedömningar och avgränsningar i MKB: 

 Länsstyrelsens tillstånd för markarbeten och exploatering intill 
Natura 2000-området Limsjön, Leksands kommun (2019-05-07, 
Dnr: 521-6912-2019) 

 Mark- och miljödomstolens dom 2020-09-30 (M 3710-19).  

 Länsstyrelsens yttrande vid samråd om avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Limsjöänget, Leksands 
kommun (2021-04-22, Dnr: 402-5794-2021) 

2 AVGRÄNSNINGAR  

En MKB inom ramen för en strategisk miljöbedömning ska avgränsas så att fokus 
hamnar på de betydande miljöaspekterna. Omfattning och detaljeringsgrad ska också 
vara rimlig med hänsyn till planens innehåll, aktuell kunskap och allmänhetens 
intresse bland annat. 

2.1 MILJÖASPEKTER 

I MKB ska enligt miljöbalken de betydande miljöeffekter som planen kan medföra 
identifieras, beskrivas och bedömas. Miljöeffekter kan uppstå för ett flertal så kallade 
miljöaspekter och i ett första steg av miljöbedömningen ska de aspekter som är 
relevanta för planen identifieras. De aspekter som beskrivs och bedöms i denna MKB 
har Leksands kommun identifierat i avgränsningssamråd tillsammans med 
Länsstyrelsen i Dalarna (2021-04-22). 

De miljöaspekter som bedömts vara relevanta att konsekvensbedöma är: 

 Förorenad mark (inklusive deponigas) 

 Dagvatten och översvämning 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten 

 Geologi (erosionsbenägna jordarter) 
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2.2 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Miljökonsekvenserna beskrivs främst för området som ligger inom eller i nära 
anslutning till planområdet. Vissa miljöaspekter har dock ett större influensområde än 
själva planområdet, tillexempel för Natura 2000 och MKN för ytvatten vilket innebär att 
ett större geografiskt område har analyserats. 

Det område som ingår i detaljplanen visas i kartan nedan. 

 

Figur 2. Planområdets avgränsning. 

2.3 TIDMÄSSIG AVGRÄNSNING 
Bedömningar i MKB görs för en framtida situation när detaljplanen är genomförd. 
Eftersom detaljplanens genomförandetid är fem år blir detta även tidshorisonten för 
konsekvensbedömningen, både för detaljplanen och nollalternativet. 

3 PLANFÖRSLAGET 

Detaljplanen ska skapa förutsättningar för etablering och utveckling av Limsjöängets 
verksamhetsområde. Inom området möjliggörs uppförande av nya byggnader samt 
möjlighet att använda befintliga byggnader för delvis nya ändamål. Detaljplanen gör 
det möjligt att nyttja området för handel med skrymmande varor, restaurang, kontor 
och bilservice inom hela planområdet samt handel med livsmedel inom planområdets 
norra del.  

Söder om Leksandsvägen omfattas den befintliga dammen Hjorthagen som får en 
viktig funktion för hantering av dagvatten från området. 

Detaljplanen är utformad med hänsyn till de omkringliggande riksintressena inklusive 
Limsjöns Natura 2000-område. Flera planbestämmelser införs med syfte att 
säkerställa att dessa inte påverkas negativt av planens genomförande. 
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Planbestämmelserna bygger på de villkor som formuleras i länsstyrelsens tillstånd 
samt i domslut från MMD. 

 

Figur 3 Plankarta, samrådsförslag, 2021-12-22 

4 ALTERNATIV 

Enligt miljöbalkens bestämmelser om MKB för planer och program ska rimliga 
alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd 
identifieras, beskrivas och bedömas.  

Alternativutredning sker vanligtvis via den stegvisa planprocessen där tänkbar 
lokalisering av exempelvis verksamheter eller gator ska prövas via lokaliserings-
utredningar, översiktsplaner eller fördjupade översiktsplaner. Fokus i detaljplaner 
ligger normalt på alternativ utformning och omfattning av verksamheter inom 
planområdet samt inarbetning av skadeförebyggande åtgärder.  

4.1 ALTERNATIV LOKALISERING 

I kommunens övergripande planeringsdokument Översiktsplan för Leksands kommun 
2014, pekas planområdet inte ut särskilt då det omfattas av en gällande detaljplan. 
Området norr om planområdet pekas i översiktsplanen ut som utvecklingsområde för 
småindustri och handel. Genom dessa utpekanden har kommunen sedan tidigare 
prövat och visat att detta område bedöms som lämplig för utveckling av verksamheter 
och handel. 
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I samband med att önskemål om verksamhetsetablering med större ytbehov, som 
föranledde detta detaljplanearbete, inkom till kommunen gjordes en översiktlig 
bedömning av lämpliga platser. Bland annat undersöktes olika placeringar i Noret, 
men där saknades lägen för etableringar med större yt- och parkeringsbehov. 

 

Figur 4. Utsnitt ur kommunens översiktsplan som visar planområdets del som möjliggör etablering av 
verksamhet och handel. 

Även i den handelspolicy (Handelspolicy 2021-12-04) som formulerar kommunens vilja 
och intention med tillkommande handel pekas Limsjöänget ut som verksamhets- och 
handelsområde. I detta läge föreslås ett blandat utbud av den typ av verksamheter 
som kräver större parkeringsytor och goda kommunikationslägen för att komplettera 
handeln i centrum.  

Genom det översiktliga planeringsöverväganden kommunen gjort i sin översiktsplan, 
genom handelspolicy samt vid tidigare genomförda detaljplaneprocesser bedöms 
platsen vara väl avvägd som plats för föreslagen verksamhet. Inom ramen för dessa 
processer har platsen även ställts mot andra alternativa lokaliseringsförslag och 
bedöms om lämplig för ändamålet. Andra lokaliseringar har inte bedömts lämpliga att 
studera vidare.    

4.2 NOLLALTERNATIV  

En MKB ska alltid redovisa ett så kallat nollalternativ, det vill säga ett framskrivet 
nuläge som redovisar vad som händer om en utbyggnad enligt föreslagen detaljplan 
inte genomförs.  

I detta fall utgår nollalternativet från antagen detaljplan (Detaljplan för Norra 
riksvägsinfarten Noret 2:30 m fl, (L526)) som möjliggör att området nyttjas som 
kvartersmark för restaurang, hotell, kontor, bilservice och viss livsmedelshandel. Det är 
därmed redan idag möjligt att söka bygglov för viss exploatering. Området är attraktivt 
för den typ av verksamhet som gärna lokaliseras tätortsnära och intill större 
kommunikationsleder och sannolikt skulle sådana förfrågningar dyka upp. 
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I denna MKB inkluderar nollalternativet även de åtgärder som formulerats enligt det 
tillstånd för att utföra markarbeten och exploatering inom planområdet (enligt MB 7 kap 
28 a § för åtgärder med påverkan på Natura 2000-område) som har beviljats av 
Länsstyrelsen 2019-05-07. Detta ger klartecken för genomförande av vissa åtgärder i 
området så vida de utförs enligt de villkor som formuleras i tillståndet (läs mer i avsnitt 
1.4.1 Riksintresse - Natura 2000). Tillståndet är tidsbegränsat och gäller planområdets 
yta norr om Leksandsvägen. Tillståndet gäller ytan och är inte kopplad till någon 
detaljplan.  

Den dag tillståndet upphör att gälla bedöms återigen bygglov direkt emot plan- och 
bygglagens 2 kap 9 § utan villkor och krav enligt tillståndet. 

5 NORMER, MÅL OCH HÄNSYN  

5.1 MILJÖKVALITETSNORMER 
Enligt 2 kap. 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska miljökvalitetsnormerna 
(MKN) i 5 kapitlet miljöbalken följas vid all planläggning. MKN är ett juridiskt bindande 
styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. Normerna ska grunda sig på 
vetenskapliga kriterier som speglar vad människan och naturen tål utan hänsyn till 
ekonomiska och tekniska förhållanden. MKN finns för vattenförekomster (yt- och 
grundvatten), havsmiljön, fisk- och musselvatten, omgivningsbuller och utomhusluft. 

Planförslaget bedöms beröra MKN för ytvatten och som redogörs för i kapitel 6.4 MKN 
för ytvatten. 

5.2 MILJÖKVALITETSMÅL  

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska 
nås. I Sverige finns 16 miljökvalitetsmål, varav planen bedöms beröra 
följande: 

Miljökvalitetsmål Bedömning av 
måluppfyllelse 

Grundvatten av god 
kvalitet             
Grundvattnet ska ge en 
säker och hållbar dricks-

vattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag. 

Planen och dess inarbetade åtgärder 
bedöms bidra positivt till målet, när det 
gäller grundvattnets kvalitet. Detaljplanen 
bedöms medföra mindre risker för att 
dagvattenföroreningar ska spridas till 
grundvattnet genom omhändertagande 
av dagvatten. Se vidare bedömning av 
miljöaspekten Yt- och grundvatten samt 
MKN i kapitel 6.4. 

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning 

Planen bedöms bidra positivt till målet. I 
planprocessen har alternativa 
placeringar utretts (se kapitel 4.1) och 
detaljplanens utformning har anpassats 
till området för att främja en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser. Se vidare bedömning av 
miljöaspekterna Förorenad mark i kapitel 
6.2 och Dagvatten och översvämning i 
kapitel 6.3.  
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med mark, vatten och andra resurser 
främjas. 

Levande sjöar och 
vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska 
vara ekologiskt hållbara och 

deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas. 

Planen bedöms bidra positivt till 
miljömålet tack vare inarbetade 
skyddsåtgärder (se även bedömning av 
Giftfri miljö). Hantering av föroreningar 
och dagvatten reducerar risken för vidare 
spridning av föroreningar från fastigheten 
till Limsjön. Se vidare bedömning av 
miljöaspekterna Förorenad mark i kapitel 
6.2 och Dagvatten och översvämning i 
kapitel 6.3. 

Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden. 

Planen bedöms bidra positivt till målet, 
då våtmarkers funktion i området 
bibehålls och bevaras. Se vidare 
bedömning av miljöaspekten Dagvatten 
och översvämning i kapitel 6.3. 

Ett rikt växt och djurliv 
Den biologiska mångfalden 
ska bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer 
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd. 

Den planerade verksamheten bedöms 
inte ha betydande påverkan på 
bevarandestatusen för utpekade 
naturtyper och arter i Natura 2000-
området.  

Genom att reglera under vilka delar av 
året som pålning tillåts inom planområdet 
säkerställs att störningar på Limsjön inte 
sker under årets känsligaste månader. 

 

Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i 
miljön som har skapats i 
eller utvunnits av samhället 

ska inte hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och 
deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. 
Halterna av naturligt förekommande 
ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Planprocessen har inneburit att 
föroreningssituationen i planområdet har 
kartlagts och riskbedömts med avseende 
på miljö- och hälsoaspekter. 

Planförslaget bedöms sammantaget 
bidra positivt till miljömålet, tack vare 
planbestämmelser om dagvatten-
hantering och att lakvatten ska 
minimeras samt att detaljplanen ställer 
krav på sanering och omhändertagande 
av förorenade massor.  

 

5.3 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER  

I miljöbalkens andra kapitel redovisas de allmänna hänsynsreglerna. Nedan beskrivs 
hur dessa har beaktats under plan- och miljöbedömningsprocessen.  

Bevisbörderegeln innebär att det är den som utför åtgärden (verksamhetsutövaren) 
som ansvarar för att visa att åtgärden/verksamheten sker på ett miljömässigt 
godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna.   

Regeln bedöms vara uppfylld bland annat genom de redovisningar och tydliggöranden 
som görs i föreliggande MKB.  
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Kunskapskravet innebär att verksamhetsutövaren i förväg måste inhämta nödvändig 
kunskap om vilka effekter planen kan få för miljön och människors hälsa samt vilka 
åtgärder som kan begränsa eventuella negativa effekter.   

Inom föreliggande planprocess har ett flertal utredningar genomförts för att inhämta 
kunskap om planens effekter. Utredningarna tillsammans med framtagandet av 
föreliggande MKB bedöms uppfylla kunskapskravet.  

Försiktighetsprincipen innebär att blotta risken för skador eller olägenheter till följd 
av en verksamhet medför skyldighet att vidta åtgärder.   

I miljöbedömningsprocessen har skyddsåtgärder föreslagits för de miljöaspekter som 
bedömts vara relevanta för planförslaget. 

Produktvalsprincipen innebär att verksamhetsutövaren ska undvika att använda 
kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för 
människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med andra produkter eller 
organismer som kan antas vara mindre farliga. Leksands kommun kan i det fortsatta 
projekterings-, bygg- och anläggningsskedet följa upp och rekommendera att 
produktvalsprincipen följs. 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna innebär att all verksamhet ska bedrivas 
på ett sådant sätt att råvaror och energi används effektivt. En aspekt i 
planeringsskedet kan vara att ta tillvara befintlig ianspråktagen mark och befintliga 
byggnader snarare än oexploaterad yta och att bygga helt nytt, vilket delvis sker i och 
med föreslagen detaljplan. Kommunen kan följa upp att hushållnings- och 
kretsloppsprinciperna beaktas vidare, bland annat i kommande byggskeden. 

Lokaliseringsprincipen innebär att en verksamhet ska lokaliseras där ändamålet 
uppnås med minsta intrång och olägenhet. Genomförda processer med framtagande 
av detaljplan respektive MKB ligger till grund för att den mest lämpliga lokaliseringen 
ska väljas. 

6 MILJÖBEDÖMNING  

I följande avsnitt redovisas dagens förutsättningar och effekter av framtaget 
planförslag i jämförelse med nollalternativet. Bedömningen av effekterna redovisas 
utifrån inarbetade åtgärder i planförslaget. Ytterligare rekommenderade åtgärder som 
inte regleras av planen men som kan mildra konsekvenserna är inte medtagna i 
bedömningen men beskrivs efter bedömningen av respektive miljöaspekt. 

6.1 REDOVISNING OCH BEDÖMNING AV MILJÖEFFEKTER 
MKB-dokumentet ska belysa vilka miljöeffekter som kan uppstå om detaljplanen 
genomförs och vad som är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen för att 
undvika eller begränsa påverkan på omgivande miljö. Planförslaget jämförs med 
nuläget, det vill säga rådande markanvändning. Som jämförelse görs också en 
bedömning mot nollalternativet, det vill säga en trolig utveckling av nuläget om 
detaljplanen inte genomförs (se avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.). 

Inom ramen för miljöbedömningen används begreppen påverkan, effekt (miljöeffekt) 
och konsekvens.  
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 Påverkan syftar till den fysiska åtgärden i sig, det vill säga planförslaget och dess 
förändringar av markanvändningen, utsläpp till luft och vatten samt buller med 
mera.  

 Effekt är förändring som uppkommer i omgivningen, alltså den direkt mätbara 
förändringen på miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser som 
påverkan från detaljplanen orsakar, till exempel en ökning av bullernivåer i 
närområdet.  

 Konsekvens är betydelsen av förändringen. Till exempel hälsoeffekter av 
bullerstörningar för boende i närheten eller hur många som blir störda. 
Konsekvenser kan vara svåra att förutse och kan även bero på samverkande 
miljöeffekter. 

 

Figur 5. Exempel på händelsekedja till följd av utsläpp av växthusgaser. Källa: Boverket. 

Miljöeffekterna bedöms utifrån detaljplanens påverkan på olika miljöaspekter. 
Miljöaspekterna har identifierats och avgränsats i samråd med länsstyrelsen, se avsnitt 
Fel! Hittar inte referenskälla.. Bedömning av vilken effekt som detaljplanen har på 
respektive aspekt beror på dels hur litet eller stort värde miljöaspekten har, dels på hur 
stor detaljplanens påverkan är. Stor påverkan på en miljöaspekt med högt miljövärde 
kan ge stora effekter, medan en stor påverkan på ett måttligt miljövärde ger en måttlig 
effekt. 

En beskrivning av innebörden av de olika graderna av effekter återfinns i Tabell 1. 
Effekterna som avses kan vara negativa eller positiva, direkta eller indirekta, tillfälliga 
eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa samt uppstå på kort, medellång eller 
lång sikt. Så långt det är möjligt redovisas även de konsekvenser som är möjliga att 
förutse. 

Bedömningen omfattar det som är reglerat i planförslaget, det vill säga markanspråk 
inklusive inarbetade skyddsåtgärder samt sådant som är reglerat på annat sätt, till 
exempel via vattenskyddsföreskrifter. Skyddsåtgärder är åtgärder som ska skydda mot 
störning exempelvis markförorening, olyckor, översvämning och erosion. Det kan till 
exempel vara plank, täta planteringar, diken, skyddsavstånd och andra anordningar. 

I respektive avsnitt där miljöaspekterna bedöms finns fler förslag till skyddsåtgärder 
som kan mildra negativa effekter och konsekvenser samt förstärka positiva effekter 
och konsekvenser. Dessa ligger utanför vad som kan regleras i detaljplanen och ingår 
därför inte i bedömningarna. 
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Tabell 1. Beskrivning av innebörden av olika graderna av effekter 

Mycket stor positiv effekt  Betydande positiv effekt på 
värden av riksintresse eller 
regionalt intresse eller mycket 
stor positiv effekt på lokala 
värden. 

Stor positiv effekt  Positiv effekt på värden av 
riksintresse eller regionalt 
intresse eller stor positiv effekt 
på lokala värden. 

Liten positiv effekt  Liten positiv effekt på lokala 
eller kommunala värden.   

Neutral/Försumbar effekt  Ingen eller försumbar effekt 
jämfört med dagsläget. 

Små negativa effekter  Liten negativ effekt på lokala 
eller kommunala värden.  

Stora negativa effekter  Negativ effekt på värden av 
riksintresse eller regionalt 
intresse eller stor negativ effekt 
på lokala värden. 

Mycket stora negativa 
effekter 

 

 

 

Betydande negativ effekt på 
värden av riksintresse eller 
regionalt intresse eller mycket 
stor negativ effekt på lokala 
värden. 

 

6.2 FÖRORENAD MARK 

6.2.1 Förutsättningar 
Inför arbete med detaljplanen genomfördes en miljöteknisk markundersökning på 
fastigheten Leksand Noret 2:72 (Ramböll, 2015), då området för den nya detaljplanen 
tidigare använts som deponi. 

Förorenade massor 

Deponin, Limsjöns avfallstipp, var belägen i östra delen av Leksands tätort och 
nyttjades mellan åren 1930-1969 för deponering av avfall. Deponiområdet bedöms 
vara cirka 40 000 m2 och brukades för deponering av främst hushållsavfall 
innehållande till största delen ofarligt hushållsavfall så som hushållssopor, tegel och 
trä men även metaller, färg och petroleumprodukter. Deponiområdet har bedömts av 
Länsstyrelsen i Dalarna att tillhöra riskklass 2–stor risk (Länsstyrelsen i Dalarna 2011). 
Idag är den gamla deponimarken delvis bebyggd med en drivmedelsanläggning och 
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bilhandel. Riksväg 70 har också dragits genom deponimassorna. Exakt avgränsning 
av deponin är inte fastställd. Stora delar av planområdet ligger på fyllnadsmassor men 
även på ytor som inte direkt tros ha använts till den faktiska deponin. 

Markundersökningen redovisar halter av zink överskridande Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark motsvarande MKM (Mindre känslig 
markanvändning) samt kadmium och bly överskridande KM (Känslig markanvändning) 
i östra delen av området vid två av provpunkterna (RAM11, RAM5) (Ramböll, 2015).  

PAH påträffades i flera jordprover, dock inte överskridande MKM. Den högsta halten 
PAH påträffades i öst vid provpunkt RAM11. Vid lakvattenutredningen utförd av WSP 
2017 togs markprover längs östra delen av området i samband med installation av 
grundvattenrör vid deponiområdet. Likt föregående utredning påträffades zinkhalter 
överskridande MKM i angränsning till den östra delen av området (W1705Skr, 
W1703Skr), se figur 7. Även halter av koppar och barium överskridande MKM 
påträffades strax öster om området (W1705Skr).  

 

Figur 6. Förmodat deponiområde och provpunkter där gränsvärden överskrider MKM. 

Enligt länsstyrelsens Natura-2000-tillstånd finns ett antal villkor som måste uppfyllas 
för att tillstånd ska ges för byggnation (läs mer i avsnitt 1.4.1 Riksintresse - Natura 
2000). Dessa omfattar: 

 Massor som påverkas i planområdet ska förklassas, det vill säga undersökas 
för att ta ställning till om de är så rena att de kan återanvändas på platsen, 
eller måste tas om hand i godkänd mottagningsanläggning. Massorna ska 
hanteras utifrån det resultat som kommer från förklassningen. 

 Byggnation och/eller pålning får inte ske i förorenade massor. Förorenade 
massor som ligger på den plats där byggnader ska placeras, ska grävas bort 
och föras till godkänd mottagningsanläggning. Föroreningar får inte heller 
lämnas under, eller i nära anslutning till byggnader på så sätt att byggnader 
stör en eventuell framtida sanering. 
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 Säkerställande ska ske så att omgivande deponimassor som lämnas i 
området inte återkontaminerar, eller kontaminerar kvarliggande massor 
respektive rena fyllnadsmassor. 

Deponigas 

Med anledning av planområdets placering, delvis på en tidigare deponi, har utredning 
genomförts för att se om deponigas produceras och ansamlas på ett sätt som kan 
innebära risk för brand och explosion inom planområdet. Fältmätningar av deponigas 
genomfördes under hösten 2021 och resultatet redovisas i PM Deponigas (WSP, 
2021-12-03). 

Provtagningsområdet avgränsas till att omfatta de delar av planområdet som antas ha 
ingått i den tidigare deponin. Särskilt fokus har lagts vid befintliga markledningar (som 
eventuellt kan leda gas runt i området). Prover har tagits i 10 punkter för att undersöka 
om deponigas produceras och ansamlas på ett sätt som kan innebära risk för brand 
och explosion. 

Resultatet från gasmätningarna visar att metangasproduktionen är stor till relativt stor 
norr om den planerade norra infarten till fastighet Noret 2:39. Vid provtagningstillfället 
fanns inte någon metangas i provtagningspunkter söder om den norra infarten. 
Däremot visade borrningarna att det finns deponimaterial även vid provtagnings-
punkter söder om vägen. Gasmätningarna visar att en nedbrytningsprocess pågår 
med resultat av förhöjda koldioxidhalter och reducerade syrehalter. Om syrehalterna 
blir mycket låga kommer metan även att produceras vid dessa provtagningspunkter.  

Hela området har en svag lutning mot sydväst, ungefär 0,5 grader, vilket betyder att 
gasen förmodligen inte rör sig mot fastighet Noret 2:40 längs fjärrvärmeledningen som 
går norr om fastighet Noret 2:39, då metangas rör sig uppåt och utefter 
tryckgradienter. Däremot finns risk att gas både produceras och ansamlas under 
parkeringen på den nordöstra delen av Noret 2:39. Det är oklart om deponimaterial 
finns under parkeringens nordöstra del men gasen som detekterades vid 
provtagningarna tyder på att viss mängd ansamlas under asfalten.  

Lutningsgraden betyder också att gas kan röra sig längs ledningar och längs vägen, 
(Limsjöänget) öster om provtagningspunkterna, österut och norrut mot fastigheterna 
2:30 och 2:31, utanför planområdet. Det är idag inte känt om deponigas produceras 
vid dessa fastigheter eller om deponigas migrerar till dessa fastigheter eller norrut 
längs vägen (Limsjöänget). Det finns inte heller en fullständig bild över vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtagits vid byggnation på dessa fastigheter. 

Identifierad deponigas medför sammanfattningsvis att dessa risker identifierats inom 
området: 

 Att deponigas ansamlas eller produceras under nordöstra delen av 
parkeringsplats vid Noret 2:39.  

 Att syrehalten under vinterperioden sjunker så att även de 
provtagningspunkter som vid gasmätningen hade syresatt nedbrytning av 
organiskt material övergår till syrefri nedbrytning och producerar metan under 
den perioden. 

 Att deponigas migrerar i nordöstlig riktning, längs ledningar under väg 
(Limsjöänget) eller till den östra sidan om vägen och ansamlas under väg eller 
parkering vid Noret 2:31. Risk finns även att deponigas migrerar till elcentral 
norr om fastighet Noret 2:31 samt till biltvätt och tankstation vid fastighet Noret 
2:31. Vid elcentral, biltvätt och tankstation finns förhöjd risk för antändning.  
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 Att deponigas produceras under vägen och under hårdgjorda ytor under Noret 
2:30 och 2:31 och ansamlas under hårdgjorda ytor eller migrerar till byggnader 
på dessa fastigheter.  

6.2.2 Planförslaget 

Förorenade massor 
Genomförda undersökningar visar förekomst av förorenade massor inom planområdet. 
Vid förändringar inom planområdet, genom byggnation eller markarbeten, finns risk för 
spridning av föroreningar. För att säkerställa att de villkor som Länsstyrelsen gav i 
Natura 2000-tillståndet efterföljs formuleras med planbestämmelser villkor för 
byggnation inom området.  

Bestämmelserna säger att marföroreningar måste saneras innan startbesked får 
lämnas för byggnader. Startbesked får heller inte lämnas förrän det säkerställs att 
nytillkommande byggnad inte hindrar framtida sanering samt att det säkerställts att det 
inte finns risk för återkontaminering av den mark som sanerats. Syftet med samtliga 
bestämmelserna är att säkerställa riskerna för påverkan på den närliggande Limsjön 
och dess värden. 

Då det faktiska deponiområdet inte är helt avgränsat införs bestämmelserna inom 
större ytor än det uppskattade deponiområdet. Därmed krävs inför fortsatt exploatering 
och andra ändringar inom planområdet, att förorenade massor undersöks inför varje 
planerad åtgärd.  

Deponigas 

På plankartan finns en generell planbestämmelse som säger att startbesked inte får 
ges för åtgärder som påverkar markens genomsläpplighet förrän en godkänd 
hantering av deponigas har säkerställts. Detta innebär att inga byggnader, 
parkeringsytor, vägar/GC-vägar eller dylikt som påverkar gasens möjlighet att 
ventilera, får genomföras utan att hanteringen av deponigas har säkerställts. Detta 
innebär att det under bygglovskedet behöver kontrolleras om det finns risk för 
deponigas inom berört område, eller att befintlig deponigas kan hanteras genom 
åtgärder för att ta bort alla risker. 

Beroende på förekomst av deponerat material på den specifika plats som berörs av 
markingrepp finns olika typer av åtgärder för att hantera deponigas, exempelvis:   

 Anlägga dräneringsdike, där deponimaterial schackats bort och ersätts med 
krossmaterial för att avgränsa gasens migration. 

 Installera vertikala rör i serie att för att skapa en ventilering som avgränsar 
gasens migration. 

 Installera horisontella ventilerande rör som leder gasen till ett gemensamt 
vertikalt rör som fungerar som skorsten eller till en metanoxidationsbrunn.  

 Installera en oxiderande gasbrunn vid dräneringsdikets högsta punkt eller vid 
en samlingsbrunn för ventilerande gasbrunnar. 

 Bortschaktning av deponerat material vid de ytor som planeras att bebyggas 
samt med en säkerhetsmarginal kring byggnaden. Deponimaterial får ej finnas 
under byggnaden.  

 Tillse att inga markledningar till och från byggnad inom de obebyggda delarna 
av planområdet får dras genom område med deponerat material.  
 

Beroende på var ny bebyggelse kommer placeras i planområdet kan behovet av 
åtgärder variera. I varje enskilt fall kommer det i bygglovhanteringen behöva 
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preciseras vilka åtgärder för hantering av deponigas som föreslås. Dessa åtgärder 
behöver sedan godkänns av kommunen innan startbesked kan ges. Punkterna ovan 
regleras inte i detaljplanen. 

För att minimera risken att markförlagda ledningar transporterar deponigas till nya 
byggnader i den nordvästra delen av planområdet införs en planbestämmelse som 
reglerar att markledningar till byggnader inte får dras genom område med deponerat 
material (b6).  

6.2.3 Inarbetade åtgärder 

 Startbesked får inte ges för byggnad förrän sanering av förorenade massor 
som ligger på den plats där byggnader ska placeras har kommit till stånd (a1). 

 Startbesked får inte ges för byggnad förrän ett säkerställande finns om att 
ingen förorening lämnats under, eller i anslutning till byggnaden på så sätt att 
byggnaden stör en eventuell framtida sanering har kommit till stånd (a2).  

 Startbesked får inte ges för byggnader förrän ett säkerställande finns om att 
deponimassor som lämnas i området inte återkontaminerar, eller kontaminerar 
kvarliggande massor respektive rena fyllnadsmassor (a3).  

 En planbestämmelse som reglerar att markledningar till byggnader inom de 
obebyggda delarna av planområdet inte får dras genom område med 
deponerat material (b6).  

 En generell planbestämmelse som säger att startbesked inte får ges för 
åtgärder som påverkar markens genomsläpplighet fören en godkänd hantering 
av deponigas har säkerställts. 
 

6.2.4 Sammantagen bedömning 

       

Planförslaget Nollalternativet 

Förorenade massor Förorenade massor 

Detaljplanen ställer villkor om att 
markföroreningar måste saneras innan 
startbesked får lämnas för byggnader. 
Startbeskedet får heller inte lämnas före 
det säkerställs att den nytillkommande 
byggnaden inte hindrar framtida sanering 
samt att det säkerställts att det inte finns 
risk för återkontaminering av den mark 
som sanerats. Syftet med samtliga 
bestämmelserna är att säkerställa 
riskerna för påverkan på den närliggande 
Limsjön och dess värden. 

Då nollalternativet inkluderar Natura 
2000-tillståndet medför även det, liksom 
planförslaget, att sanering krävs vilket 
minskar risken för att föroreningar ska 
kunna spridas till Limsjön och påverka 
dess värden. 

Deponigas Deponigas 

Detaljplanen ställer villkor om att 
startbesked inte får ges för åtgärder som 
påverkar markens genomsläpplighet 

Utbyggnad är möjlig utan bestämmelse 
som säkerställer att åtgärder inte 
påverkar markens genomsläpplighet. 
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innan godkänd hantering av deponigas 
har säkerställts. Markledningar som går 
till byggnader inom de obebyggda 
delarna av planområdet får inte dras 
genom område med deponerat material. 

Jämfört med nuläget innebär detta en 
positiv effekt med avseende på risk för 
deponigas. 

Detta innebär mindre säkerhet och 
större risker kopplade till deponigasen, 
jämfört med planförslaget. 

I samband med planarbetet har dock 
förekomsten av deponigas i och utanför 
planområdet blivit känd och kommunen 
agerar därför för att hantera deponigas 
inom Limsjöängets område.  

 

Den sammantagna bedömningen är att detaljplanen medför minskad risk för negativa 
effekter till följd av den förorenade marken samt förekomst av deponigas eftersom 
detaljplanen innehåller bestämmelser som säkerställer sanering, risk för 
återkontaminering samt hantering av deponigas. 

6.2.5 Förslag på övriga åtgärder 
I samband med utredning av deponigas identifierades risk för förekommande gas 
även öster om planområdet. Risker för gasansamling och gasmigration i de redan 
bebyggda områdena medför att kommunen påbörjat arbete med att planera och vidta 
relevanta säkerhetsåtgärder. 

Parallellt med att detaljplanen och denna MKB färdigställs pågår arbete med att 
planera för åtgärder så som ventilation och dränering av marken inom hela det 
område som påverkas av deponigas.   

6.3 DAGVATTEN OCH ÖVERSVÄMNING  

6.3.1 Förutsättningar 
Inom planområdet finns inga befintliga kommunala dagvattenledningar. Planområdet 
och Limsjön, strax öster om området, tillhör ett 60 km2 stort avrinningsområde som 
sträcker sig ungefär 10 mil norr om Limsjön. Planerat planområde är beläget i södra 
delen av avrinningsområdet.  

Delar av planområdet är idag redan hårdgjort och dagvatten i området hanteras av 
respektive verksamhet utan något gemensamt dagvattenledningssystem. En 
lakvattenutredning genomfördes för området 2017 och visar att avrinningen av 
dagvatten sker via gräsbeklädda ytor som avrinner i diken mot Hjorthagen, söder om 
planområdet, eller Limsjön som sedan mynnar i Österdalälven. Dagvatten infiltrerar 
också ner i marken och vidare ner till deponimaterialet. Detta samt tillrinnande 
grundvatten ger upphov till lakvatten. Från befintliga byggnader i området avleds 
dagvatten genom takavvattning och dagvattenbrunnar via ledningar till stenkrossdiken 
som mynnar ut i Limsjön.  

Norr om Limsjöänget finns ett kärrtorvområde. Inom Limsjöänget finns troligen ett dike 
där dagvatten ansamlas och sedan rinner norrut mot kärrområdet och vidare ned mot 
Limsjön. I den sydöstra delen av planområdet i Hjorthagen finns det idag en befintlig 
dagvattendamm. Södra delen av Hjorthagen har även ett dagvattenledningsnät med 
utlopp i Österdalälven. Ledningsnätet ansluter från ett område på västra sidan av 
Stationsgatan. För norra delen av området leds dagvattnet via trummor och diken till 
en våtmark i Hjorthagen för sedimentation innan det når Limsjön. 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram översvämningskartering 
över planområdet som visar att beräknat högsta flöde precis når upp till planområdets 
nuvarande marknivå i den norra kanten av planområdet. Men varken 100-årsflöde eller 
200-årsflödet påverkar planområdet. Risken för översvämning bedöms därför som 
ringa inom planområdet. Dock finns risk för översvämning både norr och söder om 
planområdet.  

I sydöstra delen av planområdet ses ett instängt område där det finns risk för 
översvämning. Likaså hittas ett instängt område på norra delen av Hjorthagen.  

6.3.2 Planförslaget 
Då detaljplanen tillåter ytterligare exploatering kommer dagvattenbildningen i området 
att öka. Med det ökade flödet finns risk för spridning av föroreningshalter från 
parkeringsytor och föroreningar i maken, bland annat deponin, där dagvatten infiltrerar. 
En otillfredsställande dagvattenhantering kan innebära att dagvatten leds direkt till en 
känslig recipient. Dagvatten från parkeringsytor och liknande kan innehålla 
föroreningar från petroleumprodukter med mera och släpps dagvatten rakt ut till 
recipient utan föregående rening kan miljöfarliga ämnen ge långsiktiga skador på 
recipienten och dess vattenmiljöer. 

För att undvika negativ påverkan på natura 2000-område får utfyllnader i 
deponiområdet eller andra exploateringsåtgärder inte ske på ett sådant sätt att det 
innebär att lakvattenmängderna ökar, dagvattnet ska omhändertas och ledas vidare 
för rening. För att minimera mängden dagvatten som når den förorenade marken i 
området införs planbestämmelser för de delar som asfalteras, till exempel ska 
parkeringsytor och körbanor säkerställas med ett icke genomträngligt ytskikt. Ytskiktet 
ska, utöver asfalt, utgöras av ytterligare ett tätskikt (b4). 

Planbestämmelser införs även för dagvatten generellt från planområdet, som innebär 
att vattnet ska ledas till Hjorthagen (b3) för rening och fördröjning innan det tillåts rinna 
vidare mot Limsjön. I Hjorthagen finns en dagvattendamm med tillräcklig kapacitet för 
att hantera dagvattnet från hela dess tillrinningsområde. Planbestämmelse införs för 
detta område som säger att dagvattenanläggning för fördröjning och rening ska finnas 
(dagvatten1).  

Omhändertagande och bortledning av dagvatten från området kommer leda till att 
mängden lakvatten från deponin minskar. Detta innebär att mängden förorenat 
lakvatten som når Limsjön också minskar och eventuella negativa effekter som kan 
uppstå på Limsjön. Sammantaget bedöms det inte finnas några långsiktiga negativa 
effekter av de planerade åtgärderna. Under förutsättning att ovannämnda 
bestämmelser genomförs bedöms detaljplanen enligt gällande Natura 2000-tillstånd 
inte innebära några negativa effekter på Natura 2000-området. 

Då det finns instängda områden inom planen har bestämmelser vidtagits för att skydda 
tillkommande byggnader. Om åtgärder inte vidtas finns risk att byggnader 
vattenskadas. Enligt översiktsplanens generella riktlinjer ska inte ny bebyggelse 
grundläggas under nivån +165 m. ö. h. med hänsyn till översvämningsrisk. Med hjälp 
av planbestämmelse (b1) anges därmed i detaljplanen, att lägsta grundläggningsnivå 
för byggnad är +165,0 m över angivet nollplan (RH2000) och att ingen källare får 
finnas (b2). 
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6.3.3 Inarbetade åtgärder 

 På de ytor som asfalteras ska ett icke genomträngligt ytskikt anläggas. 
Ytskiktet ska, utöver asfalt, utgöras av ytterligare ett icke-genomträngligt 
ytskikt (b4). 

 Dagvatten ska avledas till dagvattenanläggning som ordnas vid Hjorthagen 
söder om Leksandsvägen. Ytan tas med i planområdet och pekas särskilt ut 
för hantering av dagvatten (b3) 

 Dagvattenanläggning för fördröjning och rening ska finnas (b1). 

 Lägsta grundläggningsnivån för byggnader är +165 meter över angivet 
nollplan. 

 Källare får inte finnas (b2).  

6.3.4 Sammantagen bedömning 

       

Planförslaget Nollalternativet 

Föroreningsspridning Föroreningsspridning 

Detaljplanen säkerställer att 
tillkommande hårdgjorda ytor anläggs 
med ett icke genomträngligt ytskikt för att 
minimera mängden dagvatten som når 
den förorenade marken. 

Dagvattendammen som regleras i 
detaljplanen bidrar till ökad rening av 
dagvatten från Limsjöänget. 

Föroreningsspridning vid ny exploatering 
behöver säkerställas enligt Natura 2000-
tillståndet, därmed bedöms 
nollalternativet likvärdigt med 
planförslaget. 

Dagvattenflöde  Dagvattenflöde  

Detaljplanen säkerställer hantering av 
dagvatten och att flödet till recipienten 
Limsjön inte ökar vid ytterligare 
exploatering i området. 

 

Då nollalternativet inkluderar Natura 2000-
tillståndet behöver dagvattnet 
omhändertas med samma restriktioner vid 
exploatering på nuvarande detaljplan. 
Därmed bedöms nollalternativet likvärdigt 
med planförslaget. 

Översvämning Översvämning 

Riktlinjer för grundläggningsnivå av 
byggnader införs och källarplan förbjuds 
vilket gör att inga nya byggnader riskeras 
att översvämmas. 

Inga riktlinjer för grundläggningsnivå eller 
källarplan finns för byggnader vilket kan 
medföra att de översvämmas i framtiden. 

 

Den sammantagna bedömningen är att detaljplanen i jämförelse med nollalternativet 
medför mindre risker för att nya byggnader skadas av översvämning i framtiden. 
Föroreningssituationen och dagvattenflödet förväntas likvärdigt då åtgärder enligt 
Natura 2000-tillståndet behöver vidtas oavsett om området exploateras enligt 
detaljplanen eller nollalternativet. 
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6.3.5 Förslag på övriga åtgärder 
Dagvattendammen i Hjorthagen har kapacitet att ta emot dagvatten från Limsjöänget 
och även den ökning det skulle innebära med en eventuell, framtida exploatering av 
Hjorthagen. Vissa åtgärder bör dock genomföras för att säkerställa 
dagvattendammens funktion: 

 Utloppen från Hjortdammen bör dämmas med en munkbrunn för att förhindra 
att oljeföroreningar leds ut i Limsjön. 

 En försedimentering på 400 kvm bör grävas ut för att underlätta skötseln så 
att det grövsta sedimentet kan sedimentera innan dagvattnet renas i dammen.
  

6.4 YT- OCH GRUNDVATTEN SAMT DESS 
MILJÖKVALITETSNORMER 

6.4.1 Förutsättningar 
Planområdet berör två ytvattenrecipienter som utgörs av vattenförekomster, Limsjön 
(SE673523-145694) och Dalälven (SE673319-145823) som är en del av 
Österdalävlen. 

Limsjön är en gammal vik av Österdalälven som sedan älvens reglering succesivt växt 
igen under 1900-talet. Sjön omges till större del av åkermark och merparten av dess 
tillrinningsområde utgörs av åkermark. Limsjön är även utpekat som ett Natura 2000-
område och är därmed nationellt intressant med avseende på den artrika förekomsten 
av kransalger. 

Den ekologiska statusen för Limsjön har klassats som måttlig bland annat på grund av 
att kvalitetsfaktorn ”fysikalisk-kemiska” som anger att kvalitetsfaktorn näringsämnen 
och särskilt förorenade ämnen är måttlig samt att syrgasförhållandena är dåliga. 
Någon syrgasprofil har dock inte gjorts sedan 2006. Övriga kvalitetsfaktorer har 
statusen god eller hög. Med motivering av tekniskt omöjligt på grund av kunskapsbrist 
har tidsfristen för Limsjön att uppnå god ekologisk status förlängts till år 2027. Limsjön 
uppnår ej god kemisk status som följd av den automatklassning som råder i Sverige 
med avseende på bromerad difenyleter och kvicksilver. Den kemiska statusen anges 
inte uppnå god status till 2021. (VISS, 2021) 

Dalälvens ekologiska status bedöms vara god. Dalälven uppnår ej god kemisk status 
som följd av den automatklassning som råder i Sverige med avseende på bromerad 
difenyleter och kvicksilver. Den kemiska statusen anges inte uppnå god status till 2021 
(VISS, 2021). 

Grundvattnet i området utgör inte en grundvattenförekomst enligt VISS och omfattas 
därmed inte av de krav som finns i vatten- och grundvattendirektiven. Allt grundvatten 
omfattas dock av, och ska bidra till att uppnå, miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god 
kvalitet”. Aktuellt område ligger inom ett delavrinningsområde (673659-1458658) 
tillhörande huvudavrinningsområde Dalälven (VISS, 2017). Grundvattennivån i 
området har undersökt i några av de undersökningar som tagits fram och bedöms 
ligga omkring +164-164,8 m. ö. h. (Ramböll, 2009-03-16, Ramböll 2015-12-09) vilket 
innebär cirka 3-3,5 meter under nuvarande marknivå i den norra delen av 
planområdet. Grundvattennivån varierar med årstid och styrs av vattennivån i 
intilliggande Limsjön. 
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En sammanfattning av föroreningsbilden för yt- och grundvatten i området redovisas i 
lakvattenutredningen (WSP, 2017). Resultatet visar på en genomgående 
ammoniumförorening i de flesta provtagningspunkter för såväl yt- som grundvatten 
samt höga halter av klorid i ytvattenprover. 

Mätbara halter av ammonium påträffades också i recipientproverna som tagits vid 
utloppet till Limsjön (provpunkter WSPYV2 och WSPYV3). Halter här skulle dock 
kunna förklaras av syrefria förhållanden som förekommer naturligt. Förhöjda halter av 
PAH och arsenik påträffades i sydöst (provpunkt YV) överskridande gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer, HVMFS 2013:19, för inlandsytvatten. Även halter av alifater 
(C12-35), bromerade ämnen och toluen påträffades i sydöst (YV), dock inte 
överskridande gränsvärden. Dessa föroreningar kan inte härledas till deponimassorna. 
Dioxiner, PCB, ftalater och PFOS har inte påträffats i ytvatten överskridande 
laboratoriets detektionsgränser (WSP, 2017).  

Flera utredningar av grundvatten har genomförts i området, varav den senaste visade 
på förhöjda halter PAH i östra delen av området (W1703GV) (WSP, 2017). Denna 
förorening överskred SPIMFABs förslag till riktvärden gällande risk för avgång från 
grundvatten till ånga in i byggnader (SPI 2010) och tros kunna härledas till 
deponimassorna. Arsenik påträffades över MKN i flera grundvattenrör (WSP, 2017). 
Koppar, nickel och zink överskrider här bedömningsgrunderna för MKN cirka 120 
gånger och bedöms enligt SGU:s bedömningsgrund erhålla klass 4, hög halt. Likt 
ytvattenproverna påvisades även förhöjda halter ammonium i grundvatten (RAM1, 
WSP1703GV). Om man ser till grundvattnets strömningsriktning så är det troligt att de 
föroreningar som påträffats i grundvattenprover väster om deponiområdet (RAM1) 
beror på andra källor belägna uppströms området. Höga halter ammonium och klorid 
är typiska indikatorer för påverkan från lakvatten. Det finns dock andra potentiella 
kloridkällor då flera bilvägar går på och i anslutning till området. Ingen blyförorening 
påträffades vid senaste provtagningstillfället. Blyföroreningar i grundvatten har endast 
påträffats i en punkt i samband med provtagning och bedöms inte kunna härledas till 
deponiområdet (Ramböll, 2015). 

 

Figur 7 Redovisning provtagningspunkter, ur fältprotokoll 2017-03-01 (WSP) 
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Figur 8. Redovisning provtagningspunkter, ur fältprotokoll 2017-03-01 (WSP) 

6.4.2 Planförslaget 
Lakvatten bildas när regnvatten infiltrerar ner genom marken eller när yt- eller 
grundvatten tränger in i deponimassorna. Mängden lakvatten som bildas beror på 
nederbördsmängder, nedbrytning och temperatur. Hydrologiska förutsättningar på 
platsen och deponins placering påverkar lakvattnets mängd och spridningsmönster. 
Vid genomförd lakvattenutredning (WSP, 2017) har det påvisats att viss spridning av 
näringsämnen sker via grundvatten som löper genom deponimark till Limsjön. 
Bedömning har baserats på att förhöjda ammoniumhalter påträffats i ytvattenpunkten 
vid utloppet till Limsjön samt på planområdet men inte i grundvattenpunkter i samma 
område. Ammoniumhalter vid utloppet tyder dock på en effektiv nitrifikation- och 
denitrifikationsprocess vid Hjorthagen. 

Detaljplanen tillåter en större andel hårdgjorda ytor vilket medför en ökad 
dagvattenavrinning från området vilket kan leda till en tillfällig ökad näringstillförsel till 
närliggande ytvatten. Med planbestämmelserna för omhändertagande av dagvatten 
och icke genomträngligt ytskikt av hårdgjorda ytor medför att infiltration av dagvatten 
ner i deponiområdet begränsas vilket i sin tur minskar bildning av lakvatten. Därmed 
bedöms spridningen från deponimassor som en följd av anläggandet medföra liten risk 
för påverkan på Limsjön i sin helhet. 

Lakvattenutredningen visar på att deponimassor har en inverkan på grundvattnet, 
framförallt i de punkter där grundvattennivån är i nivå med förorenade massor. 
Riskerna för att Limsjöns bedömningsgrunder och gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer ska påverkas bedöms dock som små sett till påträffade halter i 
grundvatten ställt emot Limsjöns vattenvolym. Viss lokal påverkan kan dock inte 
uteslutas, dock bedöms de inte vara av den omfattningen att de påverkar ekologisk 
eller kemisk status för vattenförekomsten. 

Grundvattnet bedöms ligga relativt djupt på platsen och det i kombination med att 
halter endast ligger strax över riktvärdet medför att riskerna för människors hälsa är 
begränsade. 

263



 
 

 

 
10252616 •  Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan för Limsjöänget i Leksands kommun  | 29   

Planförslaget bedöms sammanfattningsvis inte medföra någon påverkan på MKN för 
Limsjön. De föroreningar som finns inom deponiområdet bedöms inte utgöra någon 
större risk för möjligheten att inte uppnå ekologisk och kemisk status enligt utförd 
lakvattenutredning (WSP, 2017). Enligt VISS så härrör miljöproblemen kring Limsjön 
inte från deponin utan andra verksamheter och omständigheter kring sjön. En mindre 
mängd föroreningar kommer fortsatt läcka ut via lakvatten i sjön. Mängden lakvatten 
kommer dock minska eftersom ytan hårdgörs och dagvattnet leds vidare till 
Hjorthagsdammen för vidare rening. Större delen av deponin ligger under riksväg 70 
och intilliggande bebyggda områden och kan i dagsläget inte åtgärdas. 
Utspädningseffekten på lakvattnet bedöms vara 2500 gånger och några parametrar 
bedöms därmed inte påverkas negativt av de föreslagna åtgärderna. 

6.4.3 Inarbetade åtgärder 

 För att minimera mängden dagvatten som når den förorenade marken i 
området införs bestämmelser om de delar som asfalteras, till exempel 
parkeringsytor och körbanor ska säkerställas med ett icke genomträngligt 
ytskikt. Ytskiktet ska, utöver asfalt, utgöras av ytterligare ett tätskikt (b4). 

6.4.4 Sammantagen bedömning 

       

Planförslaget Nollalternativet 

Grundvatten Grundvatten 

Risk för människors hälsa p g a 
föroreningar i grundvattnet bedöms som 
begränsade, då påverkan på 
grundvattnet sannolikt sker från andra 
källor belägna uppströms området. Med 
hårdgjorda ogenomträngliga ytor minskar 
dock risken för spridning av föroreningar 
från deponin till grundvattnet. 

Risk för människors hälsa p g a 
föroreningar i grundvattnet bedöms som 
begränsade, då påverkan på 
grundvattnet sannolikt sker från andra 
källor belägna uppströms området. Med 
hårdgjorda genomträngliga ytor minskar 
dock risken för spridning av föroreningar 
från deponin till grundvattnet. 

Föroreningar från lakvatten till 
Limsjön  

Föroreningar från lakvatten till 
Limsjön 

Planförslaget begränsar mängden 
lakvatten till recipient genom att 
hårdgjorda ytor anläggas och dagvatten 
omhändertas. Spridningsrisken från 
deponimassor bedöms därmed som liten. 

Då nollalternativet inkluderar Natura 2000-
tillståndet behöver framtida exploatering 
ske så att lakvattenmängden inte ökar. 
Därmed bedöms nollalternativet likvärdigt 
med planförslaget. 

MKN MKN 

Att spridning av föroreningshalter från 
deponin skulle påverka Limsjöns 
bedömningsgrunder och gränsvärden för 
miljökvalitetsnormer bedöms som små 
med hänsyn till Limsjöns vattenvolym och 
utspädningseffekten. 

De föroreningar som finns inom 
deponiområdet bedöms inte utgöra någon 
risk för möjligheten att inte uppnå 
ekologisk och kemisk status, då 
nollalternativet inkluderar Natura 2000-
tillståndet och dess villkor för lak- och 
dagvatten. 
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Den sammantagna bedömningen är att detaljplanen i jämförelse med nollalternativet 
inte skiljer sig åt för yt- och grundvatten samt MKN, då Natura 2000-tillståndet och 
dess villkor behöver följas i båda fallen. Jämfört med nuläget innebär detaljplanen 
minskad risk för spridningar av föroreningar till grundvattnet samt föroreningar i 
lakvattnet, tack vare bestämmelser om hårdgjorda ogenomträngliga ytor samt 
dagvattenhantering. 

6.4.5 Förslag på övriga åtgärder 
En skötselplan ska upprättas för Hjorthagens dagvattendamm.  

6.5 RISK FÖR EROSION 

6.5.1 Förutsättningar 
En geoteknisk undersökning har utförts för den nordvästra delen av planområdet 
(Ramböll, 2009-03-16 reviderad 2016-01-28). En översyn av dessa undersökningar 
gjordes 2021 för att bedöma hur de villkor som givits kopplat till Natura 2000-tillståndet 
påverkar de geotekniska förutsättningarna (PM Geoteknik, WSP, 2021-08-18). Dessa 
tre utredningar utgör det sammantagna underlaget till den geotekniska bedömningen. 

Marken i området utgörs överst av en inhomogen sättningsbenägen fyllning bestående 
av en blandning av avfall och jord ner till cirka 1-4 meters djup under mark. Inom vissa 
delar av området utgör dessa massor av rester från en deponi. Under fyllningen följer i 
vissa delar ett visst lager av torv för att sedan övergå till naturligt avlagrade finkorniga 
sediment, huvudsakligen av finsandig silt. Markens sammansättning medför att den är 
sättningsbenägen dels vid ökad belastning, dels genom nedbrytning av organiskt 
innehåll i tippmassorna och av torven. 

I bedömningen från 2021 konstateras att den naturligt lagrade jorden har en fraktion 
som gör den erosionskänslig, men erosion sker när vind och eller vatten transporterar 
jorden. Då marken i området skyddas väl genom gräs, asfalt, kross med mera samt att 
det inte finns några vattendrag eller annan påverkan bedöms det inte finnas någon risk 
för erosion och sättningar. 

Då delar av området vid ombyggnation kommer att saneras så att förorenade massor 
fyllningsmaterial/deponimaterial schaktas ur för att återfyllas med ny fyllning, bedöms 
det finnas flera möjliga grundläggningssätt för planområdet. I bygglovskedet avgörs 
vilket som är mest lämpliga metod utifrån platsens, markens och byggnadens 
egenskaper.  

6.5.2 Planförslaget 
Planförslaget innehåller inga bestämmelser med anledning av erosionsrisk.  

Detaljplanens villkor om sanering av markföroreningar bedöms bidra positivt till att 
avlägsna delar av det sättningsbenägna markmaterialet. 
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6.5.3 Sammantagen bedömning 

       

Planförslaget Nollalternativet 

Erosion Erosion 

Detaljplanen ställer villkor om att 
marföroreningar måste saneras innan 
startbesked får lämnas för byggnader och 
att det ska säkerställas att det inte finns 
risk för återkontaminering av den mark 
som sanerats. Planbestämmelserna 
medför att det sättningsbenägna 
markmaterialet delvis avlägsnas.  

Då nollalternativet inkluderar Natura 
2000-tillståndet medför även 
nollalternativet krav på hantering och 
sanering av markmaterialet, vilket 
bedöms innebära positiva effekter för 
markens geotekniska egenskaper med 
avseende på stabilitet.  

 

Den sammantagna bedömningen är att detaljplanen i jämförelse med nollalternativet 
inte skiljer sig åt för erosion och geotekniska frågor, då Natura 2000-tillståndet och 
dess villkor behöver följas i båda fallen. 

6.5.4 Förslag på övriga åtgärder 
Inga förslag på övriga åtgärder redovisas med anledning av erosionsrisker. 

7 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL  

7.1 REDOVISADE OCH BEDÖMDA MILJÖEFFEKTER 
De miljöaspekter för vilka genomförandet av detaljplanen bedöms kunna medföra 
betydande miljöeffekter är de aspekter som i dagsläget bedöms behöva belysas. 

Det bör dock inte uteslutas att det vid de kommande prövningarna kan tillkomma 
ytterligare aspekter som behöver beaktas och utredas vidare.   

7.2 UPPFÖLJNING OCH GENOMFÖRANDE AV PLANEN 

Enligt 6 kap. 19 § miljöbalken ska kommunen efter att en plan som omfattas av kravet 
på en strategisk miljöbedömning har antagits skaffa sig kunskap om den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen faktiskt medför och om de åtgärder som 
arbetats in i planen har avsedd effekt. 

Syftet med uppföljningen är också att upptäcka eventuell betydande miljöpåverkan 
som tidigare inte har identifierats och att skapa förutsättningar för att vidta lämpliga 
avhjälpande åtgärder. Miljöbalken ställer inga preciserade krav på hur uppföljningen 
ska gå till, men det är en fördel om uppföljningen av miljöpåverkan kan integreras i 
den normala planeringsprocessen. 

Den generella förekomsten av föroreningar inom området innebär att 
tillsynsmyndigheten alltid ska kontaktas för att samråda om arbetena kräver anmälan 
enligt 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899. 

En skötselplan ska upprättas för Hjorthagens dagvattendamm. Huvudmannen DVAAB 
tar fram den, kontroll och uppföljning bedrivs av kommunens miljöenhet.  
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7.3 STÖRNINGAR UNDER BYGGSKEDET 

Under byggtiden förväntas tillfälliga störningar uppstå som kan påverka människors 
hälsa och miljö. Miljöpåverkan är till stor del övergående och upphör när 
anläggningsarbetena är klara. För vissa aspekter och intressen är påverkan under 
byggtiden av större betydelse än påverkan av det färdiga området. Utifrån den 
information som finns tillgänglig idag är det svårt att ange de konsekvenser som 
byggskedet bedöms komma att medföra. Dock kan vissa generella åtgärder och 
rekommendationer anges.  

Planbestämmelse finns om att pålningsarbeten endast får utföras under perioden från 
och med den 1 augusti till och med den 31 mars. Detta är ett av villkoren som ställs i 
Natura-2000 tillståndet. Syftet med bestämmelsen är att freda det värdefulla djurlivet i 
Limsjön från störningar under den mest känsliga perioden.  

8 SLUTSATSER 

Eftersom nollalternativet innehåller de villkor som anges i länsstyrelsens Natura-2000-
tillstånd och detaljplanens planbestämmelser bygger på dessa villkor samt domslut 
från MMD, är bedömningen av nollalternativet och planförslaget relativt lika. Det som 
skiljer är att tillståndet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom fem år och 
avslutats inom tio år, medan detaljplanen försätter att gälla även efter 
genomförandetidens slut. Jämfört med nollalternativet innebär detaljplanens 
planbestämmelser en tvingande reglering av hur deponigas ska hanteras med syfte att 
eliminera eventuella risker kopplad till denna, även om kommunen uppmärksammat 
problematiken med deponigas och arbetar med frågan även utanför planområdet. 

Sammantaget bedöms detaljplanen innebära: 

 minskad risk för negativa effekter till följd av byggnation på den förorenade 
marken samt förekomst av deponigas eftersom detaljplanen innehåller 
bestämmelser som säkerställer sanering, risk för återkontaminering samt att 
deponigasen ska hanteras innan eventuell byggnation. 

 minskad risk för att nya byggnader skadas av översvämning i framtiden i och 
med bestämmelser i detaljplanen om lägsta grundläggningsnivå.  

 minskad risk för spridningar av föroreningar till grundvattnet samt föroreningar 
i lakvattnet som riskerar att nå Limsjön, tack vare bestämmelser om 
hårdgjorda ogenomträngliga ytor samt att dagvatten ska ledas 
dagvattendamm för rening och fördröjning. 

Sammantaget bedöms påverkan och effekter av detaljplanens genomförande för 
studerade miljöaspekter som acceptabla och inte leda till någon betydande 
miljöpåverkan. 
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WSP Sverige AB 
Bergmästaregatan 2  
791 30 Falun  
Besök: Bergmästaregatan 2  
 
T: +46 10-722 50 00  
Org nr: 556057-4880  
wsp.com 
 

 

 

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag 
inom samhällsutveckling. Med cirka 48 700 medarbetare i 
över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för 
att framtidssäkra världen. 

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa 
lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande 
morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden. 
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Sammanfattning 
WSP har av ICA Fastigheter AB fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med upprättande 
av detaljplan för Limsjöänget i Leksands kommun. Inom detaljplanen planeras dagligvaruhandel. 

Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län ska riskhanteringsprocessen beaktas vid framtagandet av 
detaljplan inom 150 meter från farligt gods-led [1]. Riskbedömningen upprättas som ett beslutsunderlag 
om lämpligheten med planerad markanvändning, med avseende på närhet till väg och järnväg. 

Målet med riskbedömningen är att utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån 
riskpåverkan. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder. 

För det aktuella planområdet påverkas riskbilden i huvudsak av väg 70 som är primär transportled för 
farligt gods, Siljansbanan samt närliggande drivmedelsstationer och deras leveranser på Limsjöänget. 

Bedömningen har i huvudsak utförts genom kvantitativa beräkningar för farligt gods-transport på väg 
och järnväg, kompletterat med en kvalitativ bedömning av närliggande drivmedelsstationer baserat på 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps riktlinjer för bensinstationer. 

Risk förknippad med järnvägen härrör främst från mekanisk påverkan vid urspårning. Detta då 
mängden farligt gods på sträckningen är mycket liten. Känslighetsanalys har genomförts för en 
markant ökande transport av farligt gods, där resultatet visar en god robusthet, förutsatt att 
bedömningens slutsats tillämpas. 

Sammantaget planerad exploatering samt planområdets läge relativt omgivande riskkällor och deras 
storlek, görs bedömning att planen är lämplig att genomföra förutsatt att: 

 Ett skyddsavstånd om 30 meter till Siljansbanan och Limsjöänget tillämpas. Inom detta 
avstånd ska ingen personintensiv verksamhet bedrivas eller byggnader uppföras. 
Tillfällig vistelse, t.ex. ytparkering och lättare teknikbyggnader kan placeras inom avståndet. 
Detta ska dock ske på ett sätt som inte kan skada avåkande fordon. 

 Brandskyddsåtgärder vidtas för byggnadsdelar där skyddsavståndet inte upprätthålls. 
Byggnader inom 30 meter utformas med obrännbara fasadmaterial och ett brandmotstånd om 
lägst EI 30 (fönster i klass EW 30). 

 Byggnader inom 30 meter skyddas mot mekanisk påverkan i händelse av urspårning från 
Siljansbanan. 
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1 INLEDNING 

WSP har av ICA Fastigheter AB fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med upprättande 
av detaljplan för Limsjöänget i Leksands kommun. Inom planområdet planeras för dagligvaruhandel, 
men exakt placering inom planområdet är ännu inte fastställd.  

Planområdet omgärdas av Siljansbanan i väster och Väg 70 i öster som utgör primär transportled för 
farlig gods. Kortaste avstånd från riskkällorna till planerad sammanhängande bebyggelse uppgår till 30 
meter och 130 meter för järnväg respektive väg. 

På angränsande fastigheter Noret 2:30 och Noret 2:31 ligger drivmedelsstationer. Transport till dessa 
sker på Limsjöänget vilken är belägen på ett avstånd omkring 30 meter från planerad bebyggelse. 

Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län ska riskhanteringsprocessen beaktas vid framtagandet av 
detaljplan inom 150 meter från farligt gods-led [1]. Riskbedömningen upprättas som ett beslutsunderlag 
om lämpligheten med planerad markanvändning, med avseende på närhet till väg och järnväg. 

1.1 SYFTE OCH MÅL  
Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) krav på lämplig 
markanvändning med hänsyn till risk, samt krav från Länsstyrelsen Dalarnas län på beaktande av 
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt gods-led.  

Målet med riskbedömningen är utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån 
riskpåverkan. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder. 

1.2 OMFATTNING 
Riskbedömningen avser beskriva riskbilden med syfte att möjliggöra en bedömning av detaljplanens 
lämplighet med avseende på liv och hälsa i enlighet med krav för markanvändning i Plan-och 
bygglagen, samt att vid behov föreslå riskreducerande åtgärder. Bedömningen tar huvudsakligt 
avstamp i nedanstående frågeställningar: 

 Vad kan inträffa? (riskidentifiering) 
 Hur ofta kan det inträffa? (frekvensberäkningar) 
 Vad är konsekvensen av det inträffade? (konsekvensberäkningar) 
 Hur stor är risken (riskuppskattning)? 
 Är risken acceptabel? (riskvärdering) 
 Rekommenderas åtgärder? (riskreduktion) 

Riskhanteringsprocessen och arbetsmetoder som använts i riskbedömningen redogörs för i Bilaga A. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
I riskbedömningen belyses risker förknippade med mekanisk skada vid urspårning och transport av 
farligt gods på järnvägsspåret Siljansbanan samt transport av farligt gods på väg 70. De risker som har 
beaktas är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med livshotande konsekvenser för tredje man, 
d.v.s. risker som påverkar personers liv och hälsa. Bedömningen innefattar även närliggande 
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drivmedelsstationer. Bedömningen beaktar inte påverkan på egendom, miljö eller arbetsmiljö, 
personskador som följd av påkörning eller kollision eller långvarig exponering av buller, luftföroreningar 
samt elsäkerhet. 

Resultatet av riskbedömningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av förutsättningarna 
behöver riskbedömningen uppdateras.  

1.4 STYRANDE DOKUMENT 
I detta avsnitt redogörs för de dokument som huvudsakligen varit styrande i framtagandet och 
utformningen av riskbedömningen. 

1.4.1 Plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen (2010:900) ställer krav på att bebyggelse lokaliseras till för ändamålet lämplig 
plats med syfte att säkerställa en god miljö för brukare och omgivning.  

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till […] människors hälsa och säkerhet, … (PBL 2010:900. 2 kap. 5§)   

Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till […] skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot 
trafikolyckor och andra olyckshändelser, … (PBL 2010:900. 2 kap. 6§) 

1.4.2 Riktlinjer 
Länsstyrelsen Dalarnas län [1] anger att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid markanvändning 
inom 150 meter från en transportled för farligt gods. I Tabell 1 illustreras lämplig markanvändning i 
anslutning till transportleder för farligt gods. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det 
aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placering. En och samma markanvändning 
kan därmed tillhöra olika zoner. 

Tabell 1. Lämplig markanvändning beroende av avstånd till farligt gods-led där särskild riskhantering normalt sett inte behöver 
genomföras.  

Närmare än 30 meter 30-70 meter 70-150 meter Över 150 meter 
Odlingar Bilservice Bostäder i högst 2 plan Bostäder i mer än 2 plan 
Trafikytor Industrier Mindre samlingslokaler Vård 
Ytparkering Mindre handel Handel Kontor i flera plan 
Friluftsområden Tekniska anläggningar Mindre kontor Hotell 

 
Övrig parkering Kultur- och 

idrottsanläggningar utan 
betydande åskådarplats 

Kultur- och 
idrottsanläggningar med 
betydande åskådarplats Lager 

   Större samlingslokaler 
   Skolor 
 

Området 0-30 meter från riskkällan 

Områden närmast transportleden bör begränsas i användning så att de inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. Områden i direkt anslutning till farligt godsleden bör inte heller exploateras på 
ett sådant sätt att eventuella olycksförlopp kan förvärras. 
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Inom 30 meter finns risk för mekanisk påverkan från avkörande fordon och samtliga ADR-klasser (olika 
typer av farligt gods) påverkar detta område. Den största mängden farligt gods som idag transporteras 
längs våra vägar är petroleumprodukter. Dessa ämnen genererar ett riskavstånd som begränsas till 
cirka 30 meter från vägkant. 

Området 30-70 meter från riskkällan 

I området närmast efter det bebyggelsefria området bör markanvändningen utformas så att få personer 
uppehåller sig i området och de personerna alltid är i vaket tillstånd. 

Området 70-150 meter från riskkällan 

På detta avstånd kan de flesta typer av markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller 
analyser. Undantaget är sådan markanvändning som innefattar särskilt många eller utsatta personer. 

Området mer än 150 meter från riskkällan 

Praktiskt taget alla former av bebyggelse är lämplig. Motiveringen är att individriskkurvan har ”planat 

ut”. Nyttan med ytterligare skyddsavstånd är svår att påvisa. 

I vissa planeringssituationer bör man dock beakta riskerna med farligt gods även längre bort än 150 
meter, till exempel om typen av markanvändning ställer särskilda krav på skyddsavstånd, till exempel 
mycket personintensiv verksamhet, eller intill leder med mycket omfattande transporter av explosiva 
ämnen eller där andra intilliggande riskobjekt kan innebära att riskområden överlagrar varandra. 

Rekommenderade avstånd till drivmedelsstationer redogörs för i MSB:s handbok Hantering av 
brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer [2] och beror av bebyggelsetyp och hanterade 
ämnen. Dessa anges i Tabell 2. 

Tabell 2. Rekommenderade skyddsavstånd mellan drivmedelsstationens olika systemdelar och verksamhet belägen utanför 
fastigheten. Gäller för hantering av brandfarliga vätskor klass 1. 

Objekt Lossningsplats  Mätarskåp Pejlförskruvning Avluftningsrör  

Plats där människor vanligen vistas, 
t.ex. bostad, kontor, stationsbyggnad 
(A-byggnad), gatukök, butik, servering 
eller andra objekt med stor 
brandbelastning eller lokal där öppen 
eld eller gnistor förekommer. 

251,2 meter 181 meter 6 meter 12 meter 

Stationsbyggnad (B-byggnad) 12 meter 63 meter 3 meter 6 meter 

Minst en utrymningsväg från 
stationsbyggnad. Nödutgång bör inte 
mynda mot pumpområdet. 

18 meter 9 meter 6 meter 12 meter 

Byggnad där människor vanligen inte 
vistas, t.ex. fristående förråd, garage 
eller objekt med låg brandbelastning 

9 meter 3 meter 3 meter 3 meter 

Miljöstation 12 meter 12 meter 3 meter 12 meter 
1 Busshållplats och gatukök utan gäster inomhus kan placeras minst 18 meter från påfyllningsanslutning till cistern 
förutsatt att gästbord placeras minst 25 meter från påfyllningsanslutning. 

2 Avståndet kan halveras om vägg mot spillzon är av obrännbart material och lägst i brandteknisk klass EI60 utan 
ventilationsöppningar och brandtekniskt oklassade fönster. Hela avståndet gäller dock för in- och utgångar. 

3 Avståndet förutsätter att mark mellan t.ex. byggnad och pumpö är doserad med fall mot pumpön samt att 
doseringen omfattar hela spillzonen. 

4 Avser t.ex. förråd för lösa behållare med brandfarlig vara. 
5 För s.k. containerstationer gäller särskilda rekommendationer. 

276



 

 
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Riskbedömning Ica Leksand, Limsjöänget Gustav Nilsson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10264055 2018-02-09  

8 | 10264055  • Riskbedömning Ica Leksand, Limsjöänget 

1.5 SAMRÅD 
Inga samråd har genomförts inför upprättandet av denna handling.  

1.6 UNDERLAGSMATERIAL 
Arbetet baseras på följande underlag: 

 Transportstatistik Siljansbanan 2013-2016, Trafikverkets statistikcentrum 
 Planskisser, WSP Stadsutveckling, 2018-01-05 
 Transportstatistik väg 2009-2015, Trafikanalys 

1.7 INTERNKONTROLL 
Rapporten är utförd av Gustav Nilsson (Brandingenjör/ Civilingenjör Riskhantering). I enlighet med 
WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, omfattas denna 
handling av krav på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående person 
granskar förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit Katarina 
Herrström (Brandingenjör/ Civilingenjör Riskhantering). 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av planområdet med omgivning med syfte att överskådligt 
tydliggöra de förutsättningar och konfliktpunkter som utgör grund för bedömningen. 

2.1 OMGIVNING 
Planområdet är beläget utmed Siljansbanan i Leksand strax norr om järnvägsstationen. I närområdet 
finns lättare industri/verksamheter och två drivmedelstationer vilka är belägna på Noret 2:30 och Noret 
2:31. Väst om Siljansbanan finns lättare bostadsbebyggelse och verksamheter. Närområdet har en 
generellt sett låg exploateringsgrad. 

2.2 PLANOMRÅDET 
Planområdet ska användas för dagligvaruhandel med tillhörande serviceytor och parkering. Närmaste 
avstånd mellan tilltänkt bebyggelse och riskkällor är ännu inte fastställt, utan planeras istället med 
riskbedömningen som utgångspunkt. I beräkningar ansätts att området inom 30 meter från riskkälla 
inte bebyggs med annat än teknik, ytparkering, plantering och annan icke stadigvarande vistelse. 

2.3 INFRASTRUKTUR 
Planområdet är beläget med gräns omkring 10 meter från Siljansbanan. Risker förenade med närhet till 
järnväg bedöms utgöras av mekanisk påverkan vid urspårning och olycka med transport av farligt 
gods. Enligt transportstatistik för åren 2013-2016 är antalet transport mer farligt gods på sträckan 
mycket lågt och uteslutande av RID-S klass 3 – brandfarlig vätska [3]. 

Trafikled 70 är klassad som primär farligt gods-led löper öster om planområdet på ett närmaste 
avstånd mellan 80-150 meter. Årsmedelsdygnstrafiken är i dagsläget runt 5300 fordon, varav 550 
utgörs av tung trafik, [4] och maximalt tillåten hasighet är 70 km/h. Det saknas avåkningsskydd och 
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mitträcke på sträckan, men i riktning mot planområdet finns ett dike och en vall. I Figur 1 redogörs 
schematiskt för planområdets läge relativt väg och järnväg.  

 
Figur 1. Planområdets läge (gult) relativt omgivande infrastruktur och närliggande drivmedelsstationer. Stiliserat mätarskåp visar 
placering av lossningsplats. 

Enligt Trafikverkets framtidsprognos för persontrafik 2040 kommer transport på väg öka med ca 30 % 
och på järnväg öka ca 50 % [5]. Dessa värden används i den fortsatta bedömningen.  

2.4 BEFOLKNING OCH PERSONTÄTHET 
Persontätheten i närområdet har uppskattats baserat på bebyggelsetyp och exploateringsgrad. Baserat 
på detta ansätts persontätheten i den omgivande kvadratkilometern till 1500 personer per km2.. 
Fördelning över var personer generellt förväntas befinna sig över dygnet baserat på metodik hämtad 
från Göteborgs fördjupade översiktsplan [6] redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Fördelning över persontäthet beroende på verksamhetstyp och dygnstid. 

 Boende närvarande Varav utomhus Arbetande närvarande Varav utomhus 

Dagtid (12 h) 33 % 12 % 96 % 2 % 

Nattetid (12 h) 99 % 1 % 4 % 1 % 
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Närvarograd inom planområdet bedöms vara som högst under butikens öppettider vilka antas vara 
halva dygnet. Antalet personer som befinner sig inomhus respektive utomhus ansätts till90 % 
respektive 10 % baserat på handelstid relativt parkeringstid. 

3 RISKIDENTIFIERING 

3.1 IDENTIFIERING OCH BESKRIVNING AV RISKKÄLLOR 
För det aktuella planområdet härrör riskbilden i huvudsak från väg 70 som är primär transportled för 
farligt gods, Siljansbanan samt närliggande drivmedelsstationer. 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de 
kan skada människor, miljö och egendom om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt 
gods omfattas av regelsamlingar [7] som tagits fram i internationell samverkan. Farligt gods som 
transporteras på väg/järnväg delas in i nio olika klasser enligt de så kallade ADR-S/RID-S-systemen 
vilka baseras på den dominerande risken som finns med att transportera ett givet ämne eller produkt. 

3.2 VÄG 70  
Väg 70 utgör primär farligt gods-led varför alla typer av farligt gods får transporteras förbi planområdet. 
Utifrån bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid olycka med farligt gods bedöms farligt 
gods-kategorier med scenarier enligt Tabell 4 vara relevanta för den fortsatta riskbedömningen. 

Övriga klasser transporteras i begränsad mängd, eller bedöms inte ge signifikanta konsekvenser 
förutom i olycksfordonets omedelbara närhet.  

Tabell 3. Övergripande sammanställning över dimensionerande olycksscenarier baserat på rådande förutsättningar. 

Explosiva ämnen Brandfarlig gas Giftig gas Brandfarlig vätska Oxiderande ämnen 

Klass 1 Klass 2.1 Klass 2.3 Klass 3 Klass 5.1 

Liten explosion BLEVE Litet läckage Liten pölbrand Explosion 

Medelstor explosion Gasmolnsexplosion Medelstort läckage Medelstor pölbrand Brand 

Stor explosion Liten jetflamma Stort läckage Stor pölbrand  

 Mellan jetflamma    

 Stor jetflamma    

3.3 SILJANSBANAN 
Riskerna som identifierats med hänsyn till Siljansbanan utgörs av farligt gods-olycka samt mekanisk 
påverkan i händelse av urspårning. 

Baserat på data från Trafikverket över farligt gods-transport var det endast ett tåg, varav tre vagnar, 
som transporterade farligt gods på denna sträcka mellan åren 2013 och 2016. Detta farliga gods var 
endast av RID-S klass 3, brandfarlig vätska [3]. 

3.4 DRIVMEDELSSTATIONER 
På närliggande drivmedelsstationer hanteras brandfarlig vätska i form av diverse drivmedel. Olycka i 
samband med främst lossning kan ge upphov till skadescenarier vilka påverkar omgivningen. 
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Bedömning av drivmedelsstationerna görs utifrån riktvärden i MSB:s rapport Hantering av brandfarliga 
gaser och vätskor på bensinstationer. Risk förknippade med transport till och från 
drivmedelsstationerna på Limsjöänget kvantifieras likt för Väg 70.  

4 RISKUPPSKATTNING OCH RISKVÄRDERING 

I detta kapitel redovisas individrisknivån och samhällsrisknivån för området med avseende på 
identifierade riskscenarier förknippade med farligt gods-transport och urspårning. 

I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas 
vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske Veritas 
förslag på kriterier för individ- och samhällsrisk [8]. Risker kan kategoriskt delas upp i;  

 oacceptabla 
 acceptabla med restriktioner och  
 acceptabla 

Risker som klassificeras som oacceptabla värderas som oacceptabelt höga och tolereras ej. Dessa 
risker kan vara möjliga att reducera genom att åtgärder vidtas.  

De risker som bedöms vara acceptabla med restriktioner behandlas enligt ALARP-principen (As Low 
As Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen för oacceptabla risker, 
accepteras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor, och det är praktiskt omöjligt att 
vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör inte lika hårda krav ställas på 
riskreduktion, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är 
rimliga åtgärder kan erhållas genom kostnads-nyttoanalys.  

De risker som kategoriseras som låga kan värderas som acceptabla. Dock ska möjligheter för 
ytterligare riskreduktion undersökas där åtgärder, som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att 
genomföra, ska genomföras. 

I Tabell 4 redogörs för DNV:s uppställda kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk enligt ovan 
nämnd kategorisering. Kriterier återfinns i riskvärderingen för bedömning av huruvida risknivån år 
acceptabel eller ej. Gränserna markeras med streckade linjer enligt Figur 2. 

Tabell 4. Förslag till kriterier för värdering av individ och samhällsrisk enligt DNV. 

Riskmått Acceptabel risk  ALARP Oacceptabel risk 

Individrisk < 10-7 10-7 till 10-5 > 10-5 

Samhällsrisk* < 10-6 10-6 till 10-4 > 10-4 

*För N=1 med lutning på F/N-kurva: -1 
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Figur 2. Föreslagna kriterier på individrisk samt samhällsrisk enligt DNV [8]. 

Individrisk – Sannolikheten att en individ som kontinuerligt vistas i en specifik punkt omkommer. 
Individrisken är platsspecifik och oberoende av hur många personer som vistas inom det givna 
området. Syftet med riskmåttet är att kvantifiera risken på individnivå för att säkerställa att enskilda 
individer inte utsätts för oacceptabel risk. 

Individrisk redovisas ofta med en individriskprofil (t.v. i Figur 2) som beskriver frekvensen att omkomma 
som en funktion av avståndet till en riskkälla. Kan även redovisas som konturer på karta. 

Samhällsrisk – Beaktar hur stor konsekvensen kan bli med avseende på antalet personer som 
påverkas vid olika scenarier där hänsyn tas till befolkningstätheten inom det aktuella området. Hänsyn 
tas även till eventuella tidsvariationer, som t.ex. att persontätheten i området kan vara hög under en 
begränsad tid på dygnet eller året och låg under andra tider. 

Samhällsrisken redovisas ofta med en F/N-kurva (t.h. i Figur 2) som visar den ackumulerade 
frekvensen för N eller fler omkomna till följd av de antagna olycksscenarierna. 
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4.1 RISKNIVÅ 
Det är nödvändigt att använda sig av båda riskmåtten, individrisk och samhällsrisk, vid uppskattning av 
risknivån i ett område så att risknivån för den enskilde individen tas i beaktande samtidigt som hänsyn 
tas till hur stora konsekvenserna kan bli med avseende på antalet personer som samtidigt påverkas. 

4.1.1 Farligt gods på väg 
För uppskattning av risknivån beroende av trafikleden har årsmedeldygnstrafik (ÅDT), vägkvalitet, 
hastighetsbegränsning etc. för aktuella vägavsnitt använts som indata. Med hjälp av Räddningsverkets 
(nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) skrift Farligt gods – riskbedömning vid 
transport [9] beräknas frekvensen för att en trafikolycka, med eller utan farligt gods, inträffar på aktuellt 
vägavsnitt. För beräkning av frekvenser/sannolikheter för respektive skadescenario används 
händelseträdsanalys, se Bilaga C.  

Konsekvenserna av olika skadescenarier uppskattas utifrån litteraturstudier, datorsimuleringar och 
handberäkningar. Konsekvensuppskattningar redovisas mer omfattande i Bilaga D. 

4.1.1.1 Individrisknivå med avseende på Väg 70 och drivmedelsleverans 

I Figur 3 illustreras individrisknivån för aktuellt område med hänsyn till transport av farligt gods på Väg 
70 och Limsjöänget. Avstånd gäller från vägkant Limsjöänget. De vågräta linjerna markerar övre och 
undre gräns för ALARP-området. Ur figuren kan utläsas att risken är strax över ALARP inom 27 meter 
från Limsjöänget, varefter risken är explicit acceptabel med god marginal.  

 
Figur 3. Individrisknivå med avseende på farligt gods-transporter på Väg 70 och leverans till drivmedelsstationer på Limsjöänget. 
Avstånd från vägkant Limsjöänget. 
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4.1.1.2 Samhällsrisknivå med avseende på Väg 70 och drivmedelsleverans 

I Figur 4 illustreras samhällsrisknivån för aktuellt med hänsyn till transport av farligt gods på Väg 70 
och Limsjöänget. Ur figuren kan utläsas att risken genomgående är acceptabel, vilket till stor del beror 
på avståndet till Väg 70 samt det begränsade transportarbetet på Limsjöänget. Observera att 
beräkningarna har förutsatt att ytorna inom 20 meter från vägkant endast exploateras på ett sätt vilket 
leder till tillfällig vistelse, t.ex. ytparkering. 

 
Figur 4. Samhällsrisknivå med avseende på farligt gods-transporter på Väg 70 och leverans till drivmedelsstationer på 
Limsjöänget. 
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4.1.2 Järnväg 
Med hjälp av Banverkets (nuvarande Trafikverket) rapport [10] beräknas frekvensen för att en 
järnvägsolycka, med eller utan farligt gods, inträffar på den aktuella sträckningen. För beräkning av 
frekvenser/sannolikheter för respektive skadescenario används händelseträdsanalys (Bilaga E).  

Konsekvenserna av olika skadescenarier uppskattas utifrån litteraturstudier, datorsimuleringar och 
handberäkningar. Konsekvensuppskattningar redovisas mer omfattande i Bilaga F. 

För att ta höjd för framtida förändring i farligt godstransport på sträckan har en känslighetsanalys med 
transportstatistik motsvarande rikets genomsnitt genomförts. Denna återfinns i Bilaga G och visar på 
att föreslagen detaljplan är robust med hänsyn till eventuell förändring i transport på Siljansbanan. 

4.1.2.1 Individrisknivå med avseende på Siljansbanan 

I Figur 5 illustreras individrisknivån för aktuellt område hänsyn till transport av farligt gods och 
mekanisk skada vid urspårning på Siljansbanan. Avstånd gäller från spårkant. De vågräta linjerna 
markerar övre och undre gräns för ALARP-området. Ur figuren kan utläsas att risken att betrakta som 
hög inom 30 meter från spårkant, varefter risken är explicit acceptabel med god marginal. Risken kan 
nästan uteslutande hänföras till mekanisk påverkan i samband med urspårning. Detta då mängden 
farligt gods som transporteras på sträckan förväntas vara mycket liten. 

 
Figur 5. Individrisknivå med avseende på farligt gods-transporter på Väg 70. Avstånd från spårkant. 

4.1.2.2 Samhällsrisknivå med avseende på Siljansbanan 

Baserat på den typ och ringa mängd farligt gods som transporteras på sträckan, samt föreslagen 
exploateringsgrad, är beräknad samhällsrisk försumbar. Därför presenteras ingen F/N-kurva. 
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4.1.3 Hantering vid drivmedelsstationer 
I Figur 6 illustreras de riskavstånd som redogjorts för i Tabell 2 för respektive anläggningsdel. Ur 
figuren kan utläsas att riskzonerna begränsas till drivmedelsstationernas respektive fastighet och att 
avståndet till personintensiv verksamhet inom Limsjöänget överskrider riktvärdena med marginal. 
Baserat på detta görs bedömning att risken med hänsyn till drivmedelsstationerna är acceptabel och 
utreds därför inte vidare.  

 
Figur 6. Rekommenderade skyddsavstånde kring mätarskåp och lossningsplats för respektive drivmedelsstationer relativt 
planområdet (snedskrafferat). Exakt utformning inom planområdet kan avvika från liggande förslag. 

4.2 SAMMANFATTNING 
Resultatet av genomförda beräkningar för individ och samhällsrisk visar på e aningen förhöjd risk inom 
30 meter från Siljansbanan och Limsjöänget. I övrigt är risken inom planområdet låg tillika acceptabel, 
vilket ger goda förutsättningar för föreslagen exploatering. 

Hantering av drivmedel inom Noret 2:30 och Noret 2:31 bedöms inte påverka möjligheten till 
planläggning enligt förslag givet anläggningarnas disposition inom respektive fastighet. 
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5 RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER 

Om risknivån bedöms som ej acceptabel ska riskreducerande åtgärder identifieras och föreslås. 
Exempel på vanligt förekommande riskreducerande åtgärder anges i Boverkets och Räddningsverkets 
(nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rapport Säkerhetshöjande åtgärder i 
detaljplaner [11], vilken är lämplig att använda som utgångspunkt. Åtgärder redovisas som kan 
eliminera eller begränsa effekterna av de identifierade scenarier som bedöms ge störst bidrag till 
risknivån utifrån de lokala förutsättningarna. För att rangordna och värdera åtgärders effekt kan med 
fördel kostnads-effekt- eller kostnads-nyttoanalys användas. Riskbilden efter de valda åtgärdernas 
genomförande bör verifieras. 

Åtgärderna kan antingen vara sannolikhetsreducerande eller konsekvensbegränsande. I samband med 
fysisk planering är det utifrån Plan- och bygglagen svårt att reglera sannolikhetsreducerande åtgärder, 
eftersom riskkällorna och åtgärderna i regel är lokaliserade utanför området, eller regleras med andra 
lagstiftningar. De åtgärder som föreslås kommer därför i första hand vara av konsekvensbegränsande 
art. Åtgärdernas lämplighet och riskreducerande effekt baserar sig i huvudsak på bedömningar gjorda i 
Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner [11]. De åtgärder som bedöms lämpliga att genomföra givet 
projektets förutsättningar och beräknade risknivåer presenteras och diskuteras nedan. 

Observera att avsnittet utgör ett diskussions- och beslutsunderlag för vidare planering och således inte 
har formulerats som konkreta planbestämmelser.  

5.1 REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER 
Samtliga åtgärder är inte lämpliga att reglera i en detaljplan, utan beaktas först i senare skede. Där 
inget annat nämns nedan, anses åtgärderna, enligt Boverkets skrift lämpliga att reglera i detaljplan. 

5.1.1 Skyddsavstånd 
WSP rekommenderar att ett skyddsavstånd om 30 meter från både Limsjöänget och Siljansbanan till 
byggnad för personintensiv verksamhet, t.ex. handel. Ytparkering och mindre teknikbyggnader kan 
placeras inom avståndet, dock ej på ett sätt vilket kan medföra skada på avåkande fordon. 

Skyddsavstånd till byggnad kan i viss grad uppvägas av byggnadstekniska åtgärder enligt 5.1.2. 

5.1.2 Byggnadstekniska åtgärder 
Om byggnader (undantaget mindre teknikhus) placeras inom 30 meter från Limsjöänget eller 
Siljansbanan ska dessa förses med brandskyddsåtgärder på ett sätt vilket förhindrar brandspridning till 
och in i byggnaden. 

Detta kan åstadkommas genom att utforma byggnaden med obrännbara fasadmaterial och med en 
ytterväggskonstruktion i lägst brandtekniskt klass EI 30. Fönster kan utformas i lägst klass EW 30 och 
ska endast vara öppningsbara med servicenyckel. 

Utrymningsvägar ska anordnas så att det alltid finns möjlighet att utrymma bort från olyckan. 

5.1.3 Barriäråtgärder 
Vid bebyggelse närmare Siljansbanan än 30 meter ska det säkerställas att urspårande tåg inte kan 
kollidera med byggnaden. Detta kan lösas genom olika typer av fysiska barriärer, t.ex. höjdskillnad, 
pollare, vall eller dylikt. Omfattning och utformning beror av avståndet och byggnadens placering. 
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6 DISKUSSION 

Riskbedömningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor utsträckning. 
Osäkerheter som påverkar resultatet kan vara förknippade med bl.a. det underlagsmaterial och de 
beräkningsmodeller som analysens resultat är baserat på. De beräkningar, antaganden och 
förutsättningar som bedöms vara belagda med störst osäkerheter är: 

 Personantal inom området,  
 utformning och disposition av etableringar,  
 farligt gods-transporter förbi planområdet, 
 schablonmodeller som har använts vid sannolikhetsberäkningar och 
 antal personer som förväntas omkomma vid respektive skadescenario. 

De antaganden som har gjorts har varit konservativt gjorda så att risknivån inom området inte ska 
underskattas.  

Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och 
förenklingar och svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter som dessutom är mer eller mindre osäkra. 
Dessa svårigheter innebär att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma fram till motstridiga 
resultat på grund av skillnader i antaganden, metoder och/eller ingångsdata. [12] 

Det finns flera skäl till varför systematiska riskanalyser är att föredra framför andra mer informella eller 
intuitiva sätt att hantera den stora, men långt ifrån fullständiga, kunskapsmassa som finns beträffande 
riskerna med farligt gods. Användning av riskanalysmetoder av den typ som presenteras i VTI Rapport 
389:1 och som använts i detta projekt innebär att befintlig kunskap insamlas, struktureras och 
sammanställs på ett systematiskt sätt så att kunskapsluckor kan identifieras. Detta medför att 
analysens förutsättningar kan prövas, ifrågasättas och korrigeras av oberoende. Metoden innebär 
också att de antaganden och värderingar som ligger till grund för olika skattningar tydliggörs för att 
undvika missförstånd vid information, diskussion och förhandling mellan beslutsfattare, transportörer 
och allmänhet. Riskanalyser utgör därigenom ett viktigt led i den demokratiska process som omger 
transporter av farligt gods i samhället [12]. 

Som ett led i att möta osäkerheten kring järnvägstransport har en känslighetsanalys genomförts för att 
säkerställa en robust planering med hänsyn till framtida förändringar. 
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7 SLUTSATSER 

Sammantaget planerad exploatering samt planområdets läge relativt omgivande riskkällor och deras 
storlek, görs bedömning att planen är lämplig att genomföra förutsatt att: 

 Ett skyddsavstånd om 30 meter till Siljansbanan och Limsjöänget tillämpas. Inom detta 
avstånd ska ingen personintensiv verksamhet bedrivas eller byggnader uppföras. 
Tillfällig vistelse, t.ex. ytparkering och lättare teknikbyggnader kan placeras inom avståndet. 
Detta ska dock ske på ett sätt som inte kan skada avåkande fordon. 

 Brandskyddsåtgärder vidtas för byggnadsdelar där skyddsavståndet inte upprätthålls. 
Byggnader inom 30 meter utformas med obrännbara fasadmaterial och ett brandmotstånd om 
lägst EI 30 (fönster i klass EW 30). 

 Byggnader inom 30 meter skyddas mot mekanisk påverkan i händelse av urspårning från 
Siljansbanan. 
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BILAGA A. METOD FÖR RISKHANTERING 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av begrepp och definitioner, arbetsgång och omfattning av 
riskhantering i projektet samt de metoder som använts. 

A.1. BEGREPP OCH DEFINITIONER 
Begreppet risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. 
Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om 
frekvensen, d.v.s. hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, är känd.  

Riskanalys omfattar, i enlighet med de internationella standarder som beaktar riskanalyser i tekniska 
system [13] [14], riskidentifiering och riskuppskattning, se Figur 7. 

Riskidentifieringen är en inventering av händelseförlopp (scenarier) som kan medföra oönskade 
konsekvenser, medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av 
sannolikhet och konsekvens för respektive scenario. 

Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen. 
Frekvensen uttrycker hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet bränder per år, och 
kan därigenom anta värden som är både större och mindre än 1. Sannolikheten anger istället hur troligt 
det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde mellan 0 och 1. Kopplingen 
mellan frekvens och sannolikhet utgörs av att den senare kan beräknas om den första är känd. 

Riskhantering

Riskbedömning

Riskreduktion/ 
-kontroll

Beslutsfattande 
Genomförande 

Övervakning

Riskanalys
Avgränsning

 Identifiera risker 
Riskuppskattning

Riskvärdering
Acceptabel risk

Analys av alternativ

 
Figur 7. Riskhanteringsprocessen.  

Efter att riskerna analyserats görs en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan accepteras eller ej. 
Som en del av riskvärderingen kan det även ingå förslag till riskreducerande åtgärder och verifiering av 
olika alternativ. Det sista steget i en systematisk hantering av riskerna kallas riskreduktion/-kontroll. I 
det skedet fattas beslut mot bakgrund av den värdering som har gjorts av vilka riskreducerande 
åtgärder som ska vidtas. 

Riskhantering avser hela den process som innehåller analys, värdering och reduktion/-kontroll, medan 
riskbedömning enbart avser analys och värdering av riskerna. 
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BILAGA B. STATISTISKT UNDERLAG VÄG 
I denna bilaga redovisas det statistiska underlag för transporter av farligt gods som utgjort grund för 
genomförda bedömningar och beräkningar.  

B.1. BERÄKNING AV OLYCKSFREKVENS 
I Räddningsverkets (nuv. MSB) rapport Farligt gods – riskbedömning vid transport [9] presenteras 
metoder för beräkning av frekvens för trafikolycka samt trafikolycka med farligt gods-transport på väg. 
Rapporten är en sammanfattning av Väg och- transportforskningsinstitutets rapport [15] och den 
beskrivna metoden benämns VTI-modellen. VTI-modellen analyserar och kvantifierar sannolikheter för 
olycksscenarier med transport av farligt gods mot bakgrund av svenska förhållanden. Vid uppskattning 
av frekvensen för farligt gods-olycka på en specifik vägsträcka kan två olika metoder användas. 
Antingen kan en olyckskvot uppskattas utifrån specifik olycksstatistik för sträckan, eller utifrån nationell 
statistik över liknande vägsträckor. I denna riskanalys används det andra av dessa alternativ. 
Olyckskvotens storlek beror på ett antal faktorer såsom vägtyp, hastighetsgräns, siktförhållanden samt 
vägens utformning och sträckning. 

Generellt gäller att vägtyper som tillåter högre hastighet är utformade på ett sätt vilket medför en lägre 
olyckskvot än där lägre hastighetsbegränsning råder. Korsningar, cirkulationsplatser och dylika 
utformningar ger högst olyckskvot. Antalet singelolyckor och sannolikheten att en olycka leder till en 
konsekvens med farligt gods (index) ökar med hastigheten. Underlag för beräkningarna av förväntade 
frekvensen för trafikolycka respektive farligt gods-olycka används prognos för trafikflödet år 2040 [5]. 

Antalet trafikolyckor med transport av farligt gods som leder till konsekvens mot omgivningen beräknas 
enligt nedanstående metodik med indata enligt  

Tabell 5. 
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Tabell 5. Indata till frekvensberäkning för farligt gods-olycka enligt Farligt gods – riskbedömning vid transport. 

Indataparameter Väg 70 (2040) Limsjöänget 
ÅDTtotal 6900 2000 
ÅDTFG 17,25* 1,4 
Hastighetsgräns 70 km/h 50 km/h 
Olyckskvot (OK) 0,8 1 
Andel Singelolyckor (SiO) 0,25 0,1 
Index 0,11 0,02 
Frekvens FG-olycka 6,75E-3 7,91E-4 
*ÅDTFG baseras på att andelen tung trafik som utgörs av farligt gods är 2,5 %. För sträckan utgör andelen tung 
trafik 10 % av den totala trafiken. 
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B.2. FÖRDELNING MELLAN DE OLIKA ADR-S KLASSERNA 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de 
kan skada människor, miljö och egendom om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt 
gods omfattas av regelsamlingar [7] som tagits fram i internationell samverkan. Farligt gods på väg 
delas in i nio olika klasser enligt ADR-S-systemet där kategorisering baseras på den dominerande 
risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. Detta innebär inte att ett ämne inte 
kan ge upphov till typkonsekvenser motsvarande de för en annan klass. T.ex. transporteras vätefluorid 
under klass 8 eftersom dess primära risk utgörs av frätskador. Ämnet är dock mycket giftigt och kan ge 
upphov till dödliga konsekvenser över relativt stora avstånd. I Tabell 6 nedan redovisas 
klassindelningen av farligt gods och en beskrivning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid olycka. 

Tabell 6. Kortfattad beskrivning av respektive farligt gods-klass samt konsekvensbeskrivning. 

ADR-S Kategori Beskrivning Konsekvenser 
Klass 1 Explosiva 

ämnen och 
föremål 

Sprängämnen, tändmedel, 
ammunition, etc. Maximal 
tillåten mängd explosiva 
ämnen på väg är 16 ton 
[7]. 

Orsakar tryckpåverkan, brännskador och splitter. Stor mängd 
massexplosiva ämnen ger skadeområde med 200 m radie (orsakat 
av tryckvåg). Personer kan omkomma både inomhus och utomhus. 
Övriga explosiva ämnen och mindre mängder massexplosiva 
ämnen ger enbart lokala konsekvensområden. Splitter och annat 
kan vid stora explosioner orsaka skador på uppemot 700 m [16]. 

Klass 2 Gaser Inerta gaser (kväve, argon 
etc.) oxiderande gaser 
(syre, ozon, etc.), 
brandfarliga gaser 
(acetylen, gasol etc.) och 
giftiga gaser (klor, 
svaveldioxid etc.). 

Förgiftning, brännskador och i vissa fall tryckpåverkan till följd av 
giftigt gasmoln, jetflamma, gasmolnsexplosion eller BLEVE. 
Konsekvensområden över 100-tals m. Omkomna både inomhus och 
utomhus. 

Klass 3 Brandfarliga 
vätskor 

Bensin och diesel 
(majoriteten av klass 3) 
transporteras i tankar som 
rymmer maximalt 50 ton. 

Brännskador och rökskador till följd av pölbrand, värmestrålning 
eller giftig rök. Konsekvensområden för brännskador utbreder sig 
vanligtvis inte mer än omkring 30 m från en pöl. Rök kan spridas 
över betydligt större område. Bildandet av vätskepöl beror på 
vägutformning, underlagsmaterial och diken etc. 

Klass 4 Brandfarliga 
fasta ämnen 

Kiseljärn (metallpulver), 
karbid och vit fosfor. 

Brand, strålning och giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis 
begränsade till närområdet kring olyckan. 

Klass 5 Oxiderande 
ämnen,  
organiska 
peroxider 

Natriumklorat, 
väteperoxider och 
kaliumklorat. 

Tryckpåverkan och brännskador. Självantändning, explosionsartat 
brandförlopp om väteperoxidlösningar med koncentrationer > 60 % 
eller organiska peroxider som kommer i kontakt med brännbart 
organiskt material. Konsekvensområden för tryckvågor uppemot 
120 m. 

Klass 6 Giftiga 
ämnen, 
smittförande 
ämnen 

Arsenik-, bly- och 
kvicksilversalter, 
bekämpningsmedel, etc. 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till kontakt 
med själva olycksfordonet eller dess omedelbara närhet. 

Klass 7 Radioaktiva 
ämnen 

Medicinska preparat. 
Vanligtvis små mängder. 

Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska effekter, mm. Konsekvenserna 
begränsas till närområdet. 

Klass 8 Frätande    
ämnen 

Saltsyra, svavelsyra, 
salpetersyra, natrium- och 
kaliumhydroxid (lut). 
Transporteras vanligtvis 
som bulkvara. 

Utsläpp av frätande ämne. Dödliga konsekvenser begränsade till 
närområdet [15]. Personskador kan uppkomma på längre avstånd. 

Klass 9 Övriga farliga 
ämnen och 
föremål 

Gödningsämnen, asbest, 
magnetiska material etc. 

Utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till kontakt med 
själva olycksfordonet eller dess omedelbara närhet. 
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År 2015 genomfördes omkring 540 000 inrikes transporter med farligt gods med svenska lastbilar och 
den totala mängden farligt gods var drygt 16 miljoner ton, fördelat på en total sträcka av cirka 55 
miljoner kilometer. Av samtlig tung trafik står farligt gods-transporter för omkring 2,5 % av den totalt 
tillryggalagda sträckan baserat på ett genomsnitt från 2009-2015. I Tabell 7 redovisas den inbördes 
fördelningen i körda kilometer för de olika klasserna baserat på uppgifter från TRAFA mellan åren 
2009-2015 för hela landet [17]. Siffrorna anses representativa för utredd sträcka. 

Statistik från Räddningsverket (nuv. MSB) [18] visar transporterade mängder farligt gods längs den 
aktuella vägsträckan. Tabell 7 redovisar fördelningarna mellan ADR-S klasserna utifrån en 
sammanvägning av 1998 och 2006 års transportstatistik samt uppskattade medellastmängder per 
transport från den nationella statistiken [17]. 

Tabell 7. Antalet farligt godstransporter framräknat enligt beräkningsmodellen samt fördelning mellan ADR-S klasser baserat på 
körda kilometer för respektive alternativ.  

 Väg 70 (2040) Limsjöänget 
ÅDTFG 17,25 1,4 
ADR-S klass 1 0,12 - 
ADR-S klass 2.1 1,16 - 
ADR-S klass 2.3 0,01 - 
ADR-S klass 3 8,10 1,4 
ADR-S klass 5 0,42 - 
ADR-S övriga 7,44 - 
 
Transport till drivmedelsstationerna på Limsjöänget har ansatts baserat på förbrukningsuppgifter.  
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BILAGA C. FREKVENSBERÄKNINGAR VÄG 
I frekvensberäkningarna beräknas en grundfrekvens för olyckor med transporter av farligt gods på en 1 
km lång vägsträcka enligt VTI-modellen. Med händelseträdsmetodik beräknas sedan frekvenser för 
respektive olycksscenario för de olika klasserna. Händelseträden utvecklas i kommande avsnitt för 
varje ADR-S klass. Vid behov anpassas frekvenser till analysens geografiska avgränsningar.  

C.1. ADR-S KLASS 1 – EXPLOSIVA ÄMNEN OCH FÖREMÅL 
ADR-S klass 1 omfattar explosiva ämnen, pyrotekniska satser och explosiva föremål [7]. Dessa 
inkluderar exempelvis sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och fyrverkerier. Samtliga dessa 
varor kan genom kemisk reaktion alstra sådan temperatur och sådant tryck att de kan skada eller 
påverka omgivningen genom värme, ljus, ljud, gas, dimma eller rök. För att en sådan reaktion ska 
initieras krävs att tillräcklig energi tillförs ämnet. Vid ett olyckstillfälle kan en kraftig stöt eller en brand 
tillföra sådan energi till explosivämnet att det detonerar.   

C.1.1 Transporterad mängd 
Beroende på explosivämnenas kemiska och fysikaliska egenskaper är de indelade i riskgrupper (1.1-
1.6). Enligt Räddningsverket (nuvarande MSB) [19] utgörs 80-90 % av de transporter som sker med 
explosiva ämnen av riskgrupp 1.1 (ämnen och föremål med risk för massexplosion). Vid beräkningar 
används riskgrupp 1.1 som representant för vidare utredning av ämnen i ADR-S klass 1. Detta bedöms 
vara ett konservativt antagande.  Transporterad mängd är avgörande för explosionsverkan. Maximal 
mängd massexplosiva varor som får transporteras på väg är 16 ton, men de flesta transporter 
innefattar endast små nettomängder av massexplosiva varor.  

C.1.2 Händelseträd med sannolikheter  
Figur 8 redovisar sannolikheterna givet att en olycka skett involverande ett fordon lastat med explosiva 
ämnen. Dessa sannolikheter ligger till grund för frekvensberäkningar och motiveras i texten.  

 
Figur 8. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 1.  
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C.1.2.1. ANTÄNDNING AV FORDON 
De brandscenarier som kan leda till påverkan på lasten bedöms i huvudsak kunna uppkomma om 
transporten är involverad i en olycka som föranleder brand eller till följd av fordonsfel som leder till 
brand, till exempel överhettade bromsar eller elektriska fel. 

Utifrån tillgänglig statistik från olika länder (bland annat Japan och Tyskland) anges en olyckskvot på 
cirka 1 fordonsbrand per 10 miljoner fordonskilometer [20]. Enligt svensk statistik är sannolikheten för 
att ett fordon inblandat i trafikolycka ska börja brinna cirka 0,4 % [21] [22].  

C.1.2.2. BRANDSPRIDNING TILL LASTEN 
Sannolikheten för spridning till last och detonation beror på vilken typ av ADR-S klass som involveras, 
vilket ämne, brandens storlek, mängden transporterat ämne med mera.  

En fransk studie av fordonsbränder i tunnlar visar att 4 av 10 bränder släcks av personer på plats [23], 
med hjälp av enklare släckutrustning. Sådan släckutrustning finns dock sällan tillgänglig på ytvägnäten, 
men regelverken för transporter av farligt gods ställer krav på transportören att ha handbrandsläckare, 
och andelen släckta bränder i ADR-S klassade transporter bedöms vara något högre än vid andra 
olyckor.  Resterande bränder antas bli släckta av räddningstjänsten, men då osäkerheter råder om 
insatstiden kan det inte förutsättas att räddningstjänsten alltid förhindrar att branden sprider sig till den 
explosiva lasten. Utifrån detta resonemang görs samma bedömning som i Göteborgs fördjupade 
översiktsplan [6], att sannolikheten för att en brand sprider sig och leder till en explosion är 50 %.  

C.1.2.3. STÖT 
Med stöt avses sådan med intensitet och hastighet att den kan initiera en detonation. Det krävs 
kollisionshastigheter som uppgår till flera hundra m/s [24]. Det saknas dock kunskap om hur stort 
krockvåld som behövs för att initiera detonation i det fraktade godset. HMSO [25] anger att 
sannolikheten för en stötinitierad detonation vid en kollision är mindre än 0,2 %. Med hänsyn till den 
utveckling som skett inom fordonsutformning och trafiksäkerhet de senaste 20 åren antas 
sannolikheten för en stötinitierad detonation vara lägre än de 0,2 % som HMSO anger. Utifrån 
ovanstående bedöms sannolikheten för att en stöt initierar en detonation vara 0,1 %.  

C.1.2.4. FÖRDELNING MELLAN LASTMÄNGDER 
Genomfartstrafik respektive transporter till centrallager bedöms vanligen utgöras av maximalt lastade 
fordon, vilket motsvarar en last på 16 ton med fordon av EX/III-klass. Detta har framkommit i intervjuer 
med tillverkare och transportörer av explosiva ämnen [26] [27]. 

Statistik från Räddningsverket (nuvarande MSB) [28] anger att genomfartstrafik utgör omkring 0,5 % av 
alla transporter med farligt gods. Transporter med 16 ton antas därmed utgöra mindre än 0,5 % av 
samtliga transporter i klass 1. Detta överensstämmer med uppgifter från tre stora transportörer, som 
anger att andelen transporter med så stora lastmängder utgör mindre än 1 % av det totala antalet 
transporter med explosiva varor [29]. Övriga transporter utgörs av mindre mängder. Fördelningen 
mellan viktklasserna uppgår enligt Polisens [30] tillståndsavdelning till 0,50; 0,35; 0,10 respektive 0,05. 
Utifrån dessa uppgifter antas fördelningen enligt Tabell 8, för lastmängder av explosiva ämnen.  

Tabell 8. Fördelning mellan lastmängder vid vägtransport av ADR-S klass 1. 

Lastmängd Inkluderat viktintervall Andel Representativ lastmängd  
Mycket stor (16 000 kg) 0,5 % 16 000 kg 
Mellanstor (500-5000 kg) 14,5 % 1 500 kg 
Liten  (<500 kg) 85 %. 150 kg 
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C.2. ADR-S KLASS 2 – GASER 
ADR-S klass 2 omfattar rena gaser, gasblandningar och blandningar av en eller flera gaser med ett 
eller flera andra ämnen samt föremål innehållande sådana ämnen.  

Gaser tillhörande ADR-S klass 2 är indelade i olika riskgrupper beroende på dess farliga egenskaper; 
brandfarliga gaser (riskgrupp 2.1.), icke brandfarliga, icke giftiga gaser (riskgrupp 2.2) samt giftiga 
gaser (riskgrupp 2.3) [7]. Volymen per transport kan, beroende på fordon och ämne, uppgå till cirka 30 
ton. Störst skadeverkan vid vådautsläpp orsakar kondenserade gaser (i flytande form vid förhöjt tryck), 
brandfarliga gaser eller giftiga gaser. Nedan beskrivs riskgrupp 2.1 och riskgrupp 2.3 närmre.  

C.2.1 ADR-S Riskgrupp 2.1 – Brandfarliga gaser 
ADR-S riskgrupp 2.1 omfattas av brandfarliga gaser, exempelvis väte, propan, butan och acetylen. Här 
utgör brand den huvudsakliga faran, och gaserna är vanligtvis inte giftiga1. Brandfarliga gaser är ofta 
luktfria [31]. Gasol ansätts som dimensionerande ämne att basera beräkningarna på, eftersom gasol 
på grund av dess låga brännbarhetsgräns samt att den transporteras tryckkondenserad och i stor 
utsträckning gör ämnet till ett konservativt val [6]. 

För brandfarliga gaser bedöms konsekvenserna för människor bli påtagliga först sedan utsläppet 
antänts. Nedanstående avsnitt beskriver hur en olycka med gods i klass 2.1 kan ta uttryck, samt vilka 
dimensionerande scenarier och tänkbara skadehändelser som kan uppträda. 

C.2.1.1. GASLÄCKAGE 
Gaser transporteras i regel under tryck i tankar med större tjocklek och därmed större tålighet [32]. 
Erfarenheter från utländska studier visar att sannolikheten för läckage av det transporterade godset då 
sänks till 1/30 av värdet för läckage i tankbil med ADR-S klass 3 [9]. 

C.2.1.2. LÄCKAGESTORLEK 
Ett läckage till följd av en olycka med en transport av brandfarlig gas antas kunna bli litet, medelstort 
eller stort, där utsläppsstorlekarna är definierade i [9] utifrån massflöde: 0,09 kg/s (litet), 0,9 kg/s 
(medelstort) respektive 17,9 kg/s (stort). Med gasol som gas har arean på läckaget beräknats till 0,1; 
0,8 respektive 16,4 cm2. Vid läckage från tjockväggiga tankbilar bedöms sannolikheten för respektive 
storlek vara 62,5 %, 20,8 % och 16,7 % [9].  

C.2.1.3. ANTÄNDNING 
När ett läckage av brandfarlig gas, klass 2.1, har skett finns det en risk att gasen antänds. 
Antändningen kan inträffa direkt eller vara fördröjd. En direkt antändning antas leda till att en jetflamma 
uppstår, medan en fördröjd antändning kan innebära att en gasmolnsexplosion inträffar. För ett utsläpp 
som är mindre än 1500 kg anges sannolikheterna för direkt antändning, fördröjd antändning och ingen 
antändning vara 10 %, 50 % respektive 40 % [33], varför dessa värden kan antas gälla för litet läckage. 
För ett utsläpp som är större än 1500 kg anges motsvarande siffror vara 20 %, 80 % och 0 %. Dessa 
värden används för stort läckage. För medelstort läckage antas ett medeltal av ovanstående 
sannolikheter rimligt att använda, det vill säga 15 %, 65 % och 20 %.  

                                                      
1 Vissa giftiga gaser, som exempelvis ammoniak, är vid höga koncentrationer även brandfarliga. De 
beaktas i huvudsak med avseende på de giftiga egenskaperna, vilka ger upphov till längre 
konsekvensavstånd än de brandfarliga egenskaperna.  
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C.2.1.4. BLEVE 
En BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) kan inträffa om en tank med tryckkondenserad 
gas värms upp så snabbt att tryckökningen leder till att tanken rämnar. Detta resulterar i att den 
kokande vätskan (tryckkondenserad gas) momentant släpps ut och antänds. Detta resulterar i ett 
mycket stort eldklot. En BLEVE antas kunna uppstå i en oskadad tank, utan fungerande 
säkerhetsventil eller där säkerhetsventilen inte snabbt nog hinner avlasta tycket. Det krävs då att en 
direkt antändning har skett vid en intilliggande tank och orsakat jetflamma som är riktad direkt mot den 
oskadade tanken. Sannolikheten för att ovan givna förutsättningar ska infalla samtidigt och leda till en 
BLEVE bedöms vara liten, uppskattningsvis 1 %.    

C.2.2 Händelseträd med sannolikheter 
Figur 9 redovisar sannolikheterna i händelseträdet som används för en olycka som involverar ett 
fordon med brandfarlig gas.  

  
Figur 9. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 2.1. 
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C.2.3 ADR-S riskgrupp 2.3 – Giftiga gaser 
ADR-S riskgrupp 2.3 omfattar giftiga gaser, exempelvis ammoniak, fluorväte, kolmonoxid, klor, 
klorväte, svaveldioxid, svavelväte, cyanväte och kvävedioxid. Vissa giftiga gaser är också brandfarliga, 
som exempelvis ammoniak.  

C.2.3.1. REPRESENTATIVT ÄMNE 
Svaveldioxid är den mest toxiska gas som transporteras på väg, varför ett konservativt antagande i att 
detta denna utgör dimensionerande ämne ansätts genomgående. 

C.2.3.2. TOXIKOLOGISKA GRÄNSVÄRDEN 
För att kvantifiera skadeutfallet vid exponering av ett giftigt ämne finns en rad olika gränsvärden. Då 
riskbedömningen baseras på frekvensen för dödsfall görs ansätts LC50 som dimensionerande 
gränsvärde. LC50 är den koncentration där mortaliteten i en normalfördelad population är 50 % för en 
given exponeringstid. I beräkningarna ansätts konservativt att skadeutfallet inom beräknat 
konsekvensområde är 100 %. 

C.2.4 Händelseträd med sannolikheter 
Figur 10 redovisar sannolikheterna i händelseträdet som används för en olycka som involverar ett 
fordon med giftig gas. Dessa sannolikheter motiveras i efterföljande text. 

 
Figur 10. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 2.3.  

C.2.4.1. GASLÄCKAGE 
Sannolikheten att en olycka med farligt gods leder till läckage varierar beroende på bebyggelse, 
hastighetsgräns och vägtyp [9]. Gaser transporteras i regel under tryck i tankar med större tjocklek och 
därmed tålighet [32]. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för utsläpp av det 
transporterade godset därför sänks till 1/30 [9]. 
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C.2.4.2. LÄCKAGESTORLEK 
Ett läckage till följd av en olycka med en transport av giftig gas antas kunna bli litet, medelstort eller 
stort, där storlekarna är definierade utifrån utsläppets källstyrka. Storleken på läckaget är samma som 
för ADR-S klass 2.1 det vill säga 0,1; 0,8 respektive 16,4 cm2. Vid läckage från tjockväggiga tankbilar 
bedöms sannolikheten för respektive storlek vara 62,5 %; 20,8 % och 16,7 % [9].  

C.2.4.3. VÄDERLEK 
Gasspridning utomhus beror i stort av rådande väderlek där stabilitetsklass och vindhastighet har stor 
inverkan på resultatet. För att differentiera hur påverkan varierar med dessa parametrar varieras 
gasspridning i sex scenarier med olika förutsättningar, där ovan nämnda källstyrkor simuleras vid två 
typer av väderlek – Neutral atmosfärisk skiktning D med en vindhastighet på 5 m/s samt med en 
Extremt stabil skiktning F med en vindhastighet på 1,5 m/s. Den förstnämnda representerar 
genomsnittligt väder, vilket förekommer omkring 85 % av tiden, och den sistnämnda representerar 
ogynnsamt väder vilket ansätts råda under resterande 15 %. 

C.3. ADR-S KLASS 3 – BRANDFARLIGA VÄTSKOR 
ADR-S klass 3 omfattar brandfarliga vätskor, exempelvis bensin, E85, diesel- och eldningsoljor, 
lösningsmedel etc. De flesta transporter av farligt gods utgörs av brandfarliga vätskor.  

C.3.1 Händelseträd med sannolikheter 
Figur 11 redovisar sannolikheterna givet att en olycka skett med ett fordon lastat med brandfarlig 
vätska. Dessa sannolikheter motiveras i texten. 

 
Figur 11. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 3. Sannolikhet för läckage regleras av index, se Tabell 4 
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C.3.1.1. LÄCKAGE 
Sannolikheten för att en trafikolycka med en farligt gods-transport inblandad leder till läckage definieras 
av sträckans farligt gods-index, se  

Tabell 5. 

C.3.1.2. LÄCKAGESTORLEK 
Storleken på läckaget varierar beroende på tankbilens storlek och typ. Enligt uppgifter från 
transportbolagen, när det gäller klass 3-produkter, är det vanligast att tankbilar med släp transporterar 
godset [34] [35]. Vid läckage från tankbil med släp fastställs sannolikheten för ett litet, mellanstort och 
stort läckage vara 25 %, 25 % respektive 50 % [9]. De olika läckagen definieras utifrån vilken pölstorlek 
som de ger upphov till: 50 m2 (litet), 200 m2 (mellanstort) samt 400 m2 (stort). 

C.3.1.3. ANTÄNDNING 
Bensin och diesel utgör tillsammans majoriteten av produkterna i ADR-S klass 3 [36]. Sannolikheten 
för antändning av läckage med diesel på väg är mycket låg på grund av dess höga flampunkt, medan 
sannolikheten för antändning av ett bensinläckage är större. Förenklat (och konservativt) antas 
samtliga transporter av brandfarlig vätska vara bensin. Sannolikheten att antändning sker givet läckage 
av bensin, oberoende av om det är litet, mellanstort eller stort, är 3,3 % [25]. 

C.3.1.4. FORDONSBRAND 
I enlighet med tidigare antagande avseende sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon 
(se avsnitt C.1.2) är denna cirka 0,4 %. Fordonsbranden kan sprida sig till lasten, och denna 
sannolikhet uppskattas till 50 %. 

C.4. ADR-S KLASS 5 – OXIDERANDE ÄMNEN OCH 
ORGANISKA PEROXIDER 

ADR-S klass 5 är indelad i två riskgrupper; oxiderande ämnen (5.1) och organiska peroxider (5.2). 

C.4.1 Allmänt om ADR-S riskgrupp 5.1 
Oxiderande ämnen är brandbefrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan initiera 
eller understödja brand i andra ämnen, samt i vissa fall detonera [7]. 

Ett vanligt förekommande ämne är ammoniumnitrat (AN) som ingår i många gödningsmedel och tillhör 
riskgrupp 5.1. Ammoniumnitrat kan i samband med vissa omständigheter sönderfalla explosivt genom 
detonation. Detta kan ske genom ett brandförlopp där ämnet är inneslutet och värms upp under 
tryckuppbyggnad, eller om det blandas med organiskt material [37]. Baserat på uppgifter från Yara i 
Köping [38] och FOI [39] kan en detonation uppstå om ammoniumnitrat blandas med ett flytande 
organiskt material såsom diesel, bensin, vegetabiliska oljor, eller om ett annat explosivämne detonerar 
i eller i kontakt med ammoniumnitratmassan. För att en blandning mellan ammoniumnitrat och 
organiskt material ska detonera krävs en homogen blandning samt tillförsel av tillräckligt stor energi. 
Natriumklorat är ett annat ämne som ingår i ADR-S riskgrupp 5.1 och har liknande egenskaper [40].  

C.4.2 Allmänt om ADR-S riskgrupp 5.2 
Organiska peroxider (ADR-S riskgrupp 5.2) karakteriseras av föreningar med instabila 
peroxidbindningar. Till följd av den kemiska strukturen är organiska peroxider mycket reaktiva, och 
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dess termiska instabilitet kan medföra att ämnet sönderfaller, i vissa fall explosionsartat. Sönderfallet 
kan initieras av så väl värme och friktion som kontakt med främmande ämne [31]. I de fall peroxiden är 
innesluten i behållare kan explosion med tryckvåg och splitter uppstå, men detta gäller endast för en av 
de sex typer av ämnen som finns i riskgruppen. De övriga fem typerna av ämnen bedöms inte kunna 
leda till ett explosionsartat förlopp.  

C.4.2.1. TRANSPORTERADE MÄNGDER OCH REPRESENTATIVT ÄMNE 
Enligt rekommendationer från Holländska myndigheter [41], bedöms ammoniumnitrat vara ett 
representativt ämne för hela ADR-S klass 5. Det är ett av de oxiderande ämnen som har störst 
oxiderande effekt och som transporteras mest frekvent och i störst mängd. 

C.4.2.2. HÄNDELSETRÄD MED SANNOLIKHETER 
Figur 12 redovisar ett händelseträd som utvecklar förloppet efter att ett fordon lastat med 
ammoniumnitrat varit inblandat i en trafikolycka. De sannolikheter som anges i figuren motiveras i 
efterföljande textavsnitt. 

 
Figur 12. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 5.  

C.4.2.3. LÄCKAGE 
Sveriges enda producent av ammoniumnitrat utgörs i dagsläget av Yara AB i Köping. Ammoniumnitrat 
transporteras som prillade produkter (fasta korn), paketerade i säckar om 1000 kg. Transporterade 
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mängder med bil omfattar ca 36 ton [42]. Säckarna utgörs av två lager, en tjock innersäck av plast 
samt en yttre av väv, vilka är sammansvetsade upp till. Då ett utsläpp endast bedöms kunna ske om 
säcken påverkas av ett vasst föremål eller av en stor tryckpåkänning antas sannolikheten för utsläpp 
uppgå till 10 %. Detta bedöms som en konservativt vald siffra, och styrks av att utsläpp av 
ammoniumnitrat i samband med transportolycka inte förekommit på Yara under de 12 år som 
verksamheten har bedrivits.  

C.4.2.4. BLANDNING MED FLYTANDE ORGANISKT MATERIAL 
Antändning och sönderfall genom deflagration eller detonation kan ske i samband med en olycka som 
involverar ammoniumnitrat om det först blandas med ett organiskt flytande ämne såsom bensin. Idealt 
för att ett explosivt förlopp ska inträffa är att ammoniumnitratet blandas med bränslet homogent eller att 
de blandas under längre tid så att bränslet kan absorberas av ammoniumnitraten. Till följd av 
begränsat statistiskt underlag ansätts kontaminering av utsläppt ammoniumnitrat ske i 50 % av de fall 
olycka leder till utsläpp. 

C.4.2.5. ANTÄNDNING AV BLANDNING 
För att blandningen av ammoniumnitrat och bränsle ska explodera krävs att energi tillförs. I denna 
bedömning har explosion till följd av olyckan antagits ske med en sannolikhet av 1 %. Antagandet 
baseras på statistik avseende antändning av ett utsläpp med brandfarlig vätska och bedöms vara en 
konservativ uppskattning då brandfarlig vätska antas vara mer lättantändlig. 

C.4.2.6. ANTÄNDNING AV OBLANDAT GODS 
Sannolikheten för en antändning efter ett utsläpp av lasten, men utan att den blandats med organiskt 
material, bedöms utifrån ämnets egenskaper vara lika stor som sannolikheten att fordonet i sig fattar 
eld. I enlighet med tidigare antagande avseende sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i 
fordon (se avsnitt C.1.2) är denna cirka 0,4 %.  

C.4.2.7. BRANDSPRIDNING TILL LASTEN 
För att ett explosivt förlopp ska ske i detta fall krävs tillförsel av energi i form av antingen en brand eller 
detonation i eller i kontakt med ammoniumnitratmassan. Sannolikheten för att fordonsbranden ska 
sprida sig till lastutrymmet beror bland mycket annat på fordonets utformning och hur lasten förvaras. 
Enligt tidigare resonemang antas sannolikheten för brandspridning till lasten vara 50 %.  

C.4.2.8. KRITISK PÅVERKAN PÅ LAST 
För att brand ska initiera ett explosivt förlopp krävs att temperaturen överstiger 190°C [38]. Antändning 
av ammoniumnitrat/bränsleblandning kan övergå till ett självunderhållande sönderfall (som behandlats 
ovan) medan ren ammoniumnitrat är så stabil att ett eventuellt sönderfall upphör då värmekällan 
avlägsnas [37]. Baserat på detta bedöms explosiva förlopp initierade av brand vara relativt långsamma 
förlopp. Detta är något som även erhållen olycksstatistik kan styrka då det vid en majoritet av olyckorna 
anges brinntider på cirka 1-16 timmar innan detonation. Sannolikheten för att en brand som spridit sig 
till lasten påverkar denna så allvarligt att det leder till en explosion innan samtliga personer i 
omgivningen hunnit utrymma området bedöms vara lägre än vid antändning av blandning och ansätts 
till 0,5 %. 
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C.4.2.9. ACKUMULERAD OLYCKSPÅVERKAN 
Grundfrekvensen för olyckorna gäller för 1 km vägsträcka, vilket får till följd att frekvensen måste 
justeras med hänsyn till hur stort konsekvensavstånd som varje olycksscenario ger upphov till 
(konsekvensavstånd redovisas i Bilaga D).  

 

BILAGA D. KONSEKVENSBERÄKNING VÄG 
I detta avsnitt beskrivs hur konsekvensområdet och det förväntade skadeutfallet för olika klasser 
kvantifierats. Beräkningarna redogörs separat för respektive ADR-S klass. 

D.1. PERSONTÄTHET 
I samhällsriskberäkningar tas hänsyn till hur många personer som kan antas uppehålla sig i området 
kring vägen, vilket gjorts genom att ansätta en persontäthet per kvadratkilometer. Riskbedömningen 
grundar sig på att analysera olyckor med centrum i aktuell riskkälla samt åt 500 meter i vardera 
riktningen enligt Figur 13.  

 
Figur 13. Principskiss för hur persontätheten har räknats fram. Personerna inom hela området antas befinna sig jämt utspridda 
över ytan. 

Grundantagandet är att personer uppehåller sig jämnt utspridda över hela ytan, även närmast vägkant. 
Detta antagande är grovt varför en befolkningsfri yta baserad på avståndet till väg ansätts i 
beräkningarna Detta innebär att personantalet inom detta område subtraheras från resultatet för varje 
olycksscenario i samhällsriskberäkningarna.  

För individrisken är detta avstånd oväsentligt, eftersom riskmåttet anger hur stor frekvensen är att en 
fiktiv person som uppehåller sig på ett givet avstånd under ett års tid omkommer.  
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D.2. ANTAGANDE OM OLYCKANS PLACERING 
Konsekvenser som uppstår vid olycksscenerierna antas utgå från vägkant närmast området. 

D.3. ADR-S KLASS 1 – EXPLOSIVA ÄMNEN 
Den påverkan som kan uppkomma på människor till följd av tryckvågor kan delas in i direkta och 
indirekta skador. Vanliga direkta skador är spräckt trumhinna eller lungskador. De indirekta skadorna 
kan uppstå antingen då människor kastas iväg av explosionen (tertiära), eller då föremål (splitter) 
kastas mot människor (sekundära) [43].   

Sannolikheten för en individ att träffas av splitter är låg, och antalet omkomna till följd av splitterverkan 
bedöms därför bli litet. Sammantaget bedöms riskbidraget från splitterverkan vara försumbart. Vad 
gäller trycknivåer, och de direkta skador som de ger upphov till, går gränsen för lungskador vid omkring 
70 kPa och direkt dödliga skador kan uppkomma vid 180 kPa [44]. Dessa värden avser dock direkt 
tryckpåverkan, mot vilken den mänskliga kroppen är relativt tålig. Tertiära skador (då människor kastas 
iväg av explosionen) bedöms leda till dödsfall vid betydligt lägre tryck än 180 kPa. Byggnader har 
normalt en relativt låg trycktålighet, och skadas svårt eller rasar vid tryck på 15-40 kPa. 20 kPa bedöms 
vara ett representativt medelvärde för när byggnader skadas.  

Sammantaget bedöms det lämpligt att dela upp 
konsekvensberäkningarna i två zoner, med hänsyn 
till de stora skillnaderna i trycknivåer som kan leda 
till dödlig påverkan, beroende på vilken effekt som 
studeras. Följande antaganden har gjorts vad gäller 
konsekvenserna: 

 Inom det område där trycket överstiger 180 
kPa antas 100 % av personerna omkomma.  

 Inom det område där trycket hamnar i 
intervallet 20-180 kPa antas 20 % av 
personerna omkomma.  

Skadeverkan vid varje explosionsscenario har därför 
delats upp i två delkonsekvenser, a och b, beroende 
på avstånd till 180 respektive 20 kPa enligt Figur 14. 

Utifrån beräkningsgång i Konsekvensanalys explosioner [45] har avstånd, dit tryckvågen överstiger 180 
respektive 20 kPa, tagits fram för de olika representativa dynamiska lastmängderna, vilka redovisas i 
Tabell 9. Denna analys beaktar inte egendomsskador, vilka kan uppstå på ännu längre avstånd. 

Tabell 9. Avstånd inom vilket personer antas omkomma för olika laddningsvikt av ADR-S klass 1 gods. Explosionen antas vid 
vägtransport vara så nära marken att man får full markreflexion, dvs halvsfärisk utbredning av luftstötvågen. 

Konsekvens Representativ 
mängd gods  

Avstånd  
P ≥ 180 kPa 

Avstånd  
P ≥ 20 kPa 

Liten explosion 150 kg 13 meter 41 meter 
Mellanstor explosion 1 500 kg 28 meter 88 meter 
Stor explosion 16 000 kg 62 meter 193 meter 

Figur 14. Skadeverkan från en explosion har delats upp i 
två zoner, i vilka sannolikheten att omkomma är olika. 
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D.4. ADR-S KLASS 2 – GASER 
En viktig faktor för spridningen av en gas vid ett läckage är påverkan av vinden, både för scenarier 
med brandfarliga och giftiga gaser. De huvudsakliga konsekvenserna uppkommer i vindriktningen från 
utsläppet. Eftersom konsekvenserna drabbar ett mindre område reduceras frekvensen för respektive 
scenario med hänsyn till vilken ungefärlig spridningsvinkel som konsekvensområdet får.  

Samtliga vindriktningar antas ha samma sannolikhet, vilket innebär att konsekvensområdets 
utbredning har samma sannolikhet i alla riktningar från läckaget.  

D.5. ADR-S RISKGRUPP 2.1 – BRANDFARLIGA GASER 
Vid beräkning av konsekvenserna av en farligt gods-olycka med utsläpp av brandfarlig gas (gasol) 
uppskattas det grovt att samtliga transporter utgörs av tankbilar och att mängden gas per bil är 25 ton.  

Programvaran Spridning Luft [46] används för spridningsberäkningarna. Läckagestorleken har räknats 
fram utifrån det massflöde av gasol som anges i [9] för respektive storlek. För varje hålstorlek finns en 
ansatt sannolikhet.  

Tabell 10. Framräknad läckagestorlek för gasol. 

Läckagestorlek Massflöde, Q Läckagestorlek,  Läckagestorlek, A 
Litet  0,09 kg/s 0,32 cm 0,08 cm2 
Mellanstort  0,9 kg/s 1,03 cm 0,83 cm2 
Stort 17,9 kg/s 4,56 cm 16,4 cm2 
 
Vid beräkningarna har följande antaganden gjorts: 

 Gasen antas vara propan (gasol). 
 Hålet antas vara intryckt utifrån.  
 En jetflamma antas vara horisontell. 

D.6. JETFLAMMA  
En jetflamma kan uppstå om ett utsläpp av en brännbar gas antänds och förbränns direkt i anslutning 
till själva läckaget. En mycket kraftig stående flamma uppstår då när gasen trycks ut från kärlet.  

Konsekvenserna av en jetflamma har beräknats 
utifrån exempel 11.3.3 i Vådautsläpp av brandfarliga 
och giftiga gaser och vätskor [44], där flammans 
längd och bredd beräknas. Beräkningsgång i 
Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk 
Analysis [47] används sedan för att beräkna ett 
riskavstånd dit 50 % antas få dödliga skador av 
strålningen inom tiden t = 10 s. För 
frekvensreducering med hänsyn till att en 
jetflammas konsekvensområde inte är cirkulärt 
används en metod med en representativ del av en 
cirkel, enligt Figur 15.  Figur 14. Förhållandet mellan konsekvensområde 

och en representativ del av en cirkel för 
frekvensreducering i samband med jetflamma. 
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D.7. BLEVE 
Konsekvenserna av en BLEVE beräknas enligt exempel 11.3.2 i Vådautsläpp av brandfarliga och 
giftiga gaser och vätskor [44]. Antagen mängd gasol är satt till 25 ton i en lastbil. Avståndet inom vilket 
man antas omkomma är beräknat till 170 m.  

D.8. GASMOLNSEXPLOSION 
En gasmolnsexplosion kan uppstå vid en fördröjd antändning av en utsläppt gasmassa som hunnit 
sprida sig och inte längre befinner sig under tryck. Konsekvensområdet beror på hur gasen sprids i 
omgivningen, vilket i sin tur beror på en mängd faktorer som vind, stabilitetsförhållanden, hinder, 
utströmmande flöde och densitet, med mera. 

Vid en antändning förbränns hela den gasvolym som befinner sig inom brännbarhetsområdet. I det 
fysiska område där detta sker blir konsekvenserna mycket allvarliga med dödliga förhållanden. Utanför 
detta område förväntas dock konsekvenserna bli lindriga, men strålningspåverkan kan uppkomma.  

Programvaran Spridning Luft [46] används för spridningsberäkningarna där avståndet till halva den 
undre brännbarhetsgränsen beräknas. Detta avstånd beräknas är för att på ett konservativt sätt ta 
hänsyn till strålningspåverkan, som kan ske även utanför den gasvolym som förbränns. 
Gasmolnsexplosionen beräknas utifrån ett stort läckage. Beräknat konsekvensområde approximeras 
med en cirkelsektor enligt Figur 15. 

D.9. KONSEKVENSAVSTÅND ADR-S RISKGRUPP 2.1 
Nedan sammanställs de framräknade konsekvensavstånden för ADR-S klass 2.1. 

 BLEVE   170 meter 
 Liten jetflamma  5 meter 
 Medelstor jetflamma 17 meter 
 Stor jetflamma  73 meter 
 Gasmolnsexplosion 42 meter 

D.10. ADR-S RISKGRUPP 2.3 
Spridningsberäkningar har gjorts i programmen Spridning Luft och med ALOHA för totalt 6 
scenarierenligt Tabell 11. Konsekvens avstånd för plym med giftig gas.. Redovisat konsekvensavstånd 
för respektive scenario utgörs genomgående av det högre värdet från simulering med de båda 
programmen. Indata till beräkningarna utgörs av underlag enligt Bilaga C och med en ytråhet på 0,5 m. 

Tabell 11. Konsekvens avstånd för plym med giftig gas. 

Utsläpp Väderlek Avstånd till LC50@30 min Spridningsvinkel 

Litet 
Stabilitetsklass D, 5 m/s 
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s 

10 meter 
30 meter 

45 
30 

Mellanstort 
Stabilitetsklass D, 5 m/s 
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s 

30 meter 
150 meter 

45 
30 

Stort 
Stabilitetsklass D, 5 m/s 
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s 

135 meter 
690 meter 

45 
30 
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D.11. ADR-S KLASS 3 
För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser för omgivningen kan uppkomma när vätskan 
läcker ut och antänds. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt till följd 
av brandspridning till byggnader, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m2. Det är en 
strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den 
strålningsnivå som bör understigas i minst 30 minuter utan att särskilda åtgärder vidtas i form av 
brandklassad fasad [6] [48]. 

De pölstorlekar som antas kunna bildas vid läckage av brandfarlig vätska har för olycka på väg antagits 
till 50 m2 (litet), 200 m2 (mellanstort) respektive 400 m2 (stort). All brandfarlig vätska (bensin, diesel och 
E85) antas i beräkningarna utgöras av bensin, vilket bedöms vara konservativt. 

Strålningsberäkningar har genomförts med hjälp av handberäkningar [6]. I Tabell 12 redovisas 
konsekvensområden inom vilka personer kan antas omkomma vid olika pölstorlekar. 

Tabell 12. Avstånd till kritisk strålningsnivå på halva flammans höjd (15 kW/m2) för olika pölstorlekar. 

Scenario 
Pölbrand av 

varierande storlek 
Avstånd till  

15 kW/m2 från pölkant 
Litet utsläpp 50 m2 12 meter 
Mellanstort utsläpp 200 m2 23 meter 
Stort utsläpp 400 m2 30 meter 

D.12. ADR-S KLASS 5 
Två typer av olycksscenarier med påverkan på omgivningen har identifierats i samband med olyckor 
med oxiderande ämnen och organiska peroxider: Explosion och brand.  

D.12.1.1. EXPLOSION 
Konsekvenserna av en explosion i en last med ammoniumnitrat beror till stor del på mängden som 
deltar i explosionen. I de flesta fall kan man anta att det är tillgången på organiskt material (exempelvis 
fordonsbränsle) som är den begränsande faktorn. En normal lastbil antas medföra 400 liter diesel i 
tanken, vilket leder till att en ammoniumnitrat/dieselblandning kan bildas, som motsvarar upp till 4,1 ton 
trotyl [40]. Utifrån detta används sedan 4,1 ton trotyl som dimensionerande explosion för dessa 
scenarier, med samma beräkningsmetod som används för explosioner i klass 1. 

Resultaten visar att personer i omgivningen omkommer inom drygt 30 meter, medan byggnader 
skadas inom drygt 120 meter.  

D.12.1.2. BRAND 
En brand som inkluderar ämnen i ADR-S klass 5 är mycket intensiv, eftersom dessa ämnen är 
brandunderstödjande. Grovt antas en sådan brand motsvara en stor pölbrand så som den beaktas 
inom ADR-S klass 3 ovan. Konsekvensavståndet blir därmed 30 meter.  
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BILAGA E. FREKVENSBERÄKNING JÄRNVÄG 
För att kunna kvantifiera risknivån i området behövs ett mått på frekvensen för de skadescenarier som 
identifierats och bedömts kunna inträffa på den planerade järnvägssträckningen i höjd med studerat 
område. Denna frekvens beräknas enligt Trafikverkets (tidigare Banverkets) Modell för skattning av 
sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen [49]. Därefter används 
händelseträdsmetodik för att bedöma frekvenserna för de scenarier som kan få konsekvensen att 
minst en person skadas allvarligt eller omkommer. Det bör påpekas att det är frekvensen för 
järnvägsolycka (antal olyckor per år) och inte sannolikheten som skattas med denna modell. 

E.1. SANNOLIKHET FÖR URSPÅRNING 
De indata som krävs för att kunna skatta frekvensen för järnvägsolycka är: 

 Den studerade sträckans längd (km) som bestäms av den sträcka på vilken en olycka kan 
påverka planområdet. Studerad sträcka är i detta fall 1 km. 

 Totalt antal tåg som passerar den studerade sträckan, vilket är cirka 13000 tåg/år [3]. 
 Totalt antal vagnar som passerar den studerade sträckan, vilket är cirka 112000 vagnar/år [3]. 
 Antal vagnaxlar per vagn, vilket antagits till 3 st.  
 Antal växlar på den studerade sträckan uppgår till 0 st. 
 Antal plankorsningar på den studerade sträckan uppgår till 0 st. 

E.2. URSPÅRNING 
Frekvenser för beräkning av sannolikhet för urspårning av tåg redovisas i Tabell 13 [49]: 

Tabell 13. Ingående parametrar vid beräkning av sannolikhet för urspårning.  

Olyckstyp Grundfrekvens Enhet Beräknad frekvens 
Rälsbrott 5,0010-11 vagnaxelkm 1,6810-5 
Solkurvor 1,0010-5 spårkm 2,0010-5 
Spårlägesfel 4,0010-10 vagnaxelkm 1,3410-4 
Växel sliten, trasig 5,0010-9 antal tågpassager - 
Växel ur kontroll 7,0010-8 antal tågpassager - 
Vagnfel Grundfrekvens Enhet Beräknad frekvens 
Persontåg 9,0010-10 vagnaxelkm 1,2610-4 
Godståg 3,1010-9 vagnaxelkm 6,0610-4 
Lastförskjutning 4,0010-10 vagnaxelkm (godståg, annat) 7,8210-5 
Annan orsak 5,7010-8 tågkm 7,4910-4 
Okänd orsak 1,4010-7 tågkm 1,8410-3 
TOTAL URSPÅRNINGSFREKVENS 3,5710-3 

E.2.1 Sammanstötningar 
I denna grupp innefattas sammanstötningar mellan rälsburna fordon, som t.ex. sammanstötning mellan 
två tåg, mellan tåg och arbetsfordon etc. Sannolikheten för en sammanstötning med tåg på en linje 
antas vara så låg att den inte är signifikant [49] och kommer därför inte att beaktas i de fortsatta 
beräkningarna. 
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E.2.2 Avstånd från spår för urspårande vagnar 
Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för omgivningen. Huruvida personer i 
omgivningen skadas eller ej beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar efter urspårning. I Tabell 
14 nedan redovisas fördelningen för avstånd från spår som vagnar förväntas hamna efter urspårning, 
fördelat på trafikandelar (71 % persontåg och 29 % godståg) [49]. 

Tabell 14. Avstånd från spår (m) för urspårade vagnar.  

Avstånd från spår 0-1 m 1-5 m 5-15 m 15-25 m >25 m 
Resandetåg 77,53% 17,98% 2,25% 2,25% 0,00% 
Godståg 70,33% 19,78% 5,49% 2,20% 2,20% 
Viktat medel efter andel 76,52% 18,23% 2,70% 2,24% 0,31% 

 

Sannolikheten att en vagn hamnar så långt som 25 meter från spåret vid urspårning är mycket liten 
[50]. Enligt Tabell 14 ovan varierar sannolikheten för respektive konsekvensavstånd något beroende 
på vilken tågtyp som går på det aktuella spåret. En sammanvägning (viktning) av dessa sannolikheter 
används tillsammans med den totala urspårningsfrekvensen för både gods- och resandetåg för att 
beräkna riskbidraget från urspårande tåg. Ett händelseträd som beskriver detta presenteras i Figur 15.  

   
Figur 15. Händelseträd med sannolikheter för urspårningar.  

E.3. OLYCKA MED TRANSPORT AV FARLIGT GODS 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de 
kan skada människor, miljö och egendom om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt 
gods omfattas av regelsamlingar [7] som tagits fram i internationell samverkan. Farligt gods på järnväg 
delas in i nio olika klasser enligt RID-S-systemet där kategorisering baseras på den dominerande 
risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. Detta innebär inte att ett ämne inte 
kan ge upphov till typkonsekvenser motsvarande de för en annan klass. T.ex. transporteras vätefluorid 
under klass 8 eftersom dess primära risk utgörs av frätskador. Ämnet är dock mycket giftigt och kan ge 
upphov till dödliga konsekvenser över relativt stora avstånd. I  

 

Tabell 15 nedan redovisas klassindelningen av farligt gods och en beskrivning av vilka konsekvenser 
som kan uppstå vid olycka. 

Avstånd från spår
94,2% 2,1E-03

Urspårning mot område 3,1% 6,7E-05

50%

2,2% 4,9E-05

0,5% 1,2E-05

4,4E-03 50% 2,2E-03

Urspårning

Nej

< 5 m

5-15 m

15-25 m

25-30 m

Ja
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Tabell 15. Kortfattad beskrivning av respektive farligt gods-klass samt konsekvensbeskrivning. 

RID-S Kategori Beskrivning Konsekvenser 
Klass 1 Explosiva 

ämnen och 
föremål 

Sprängämnen, tändmedel, 
ammunition, etc. Maximal 
tillåten mängd explosiva ämnen 
på väg är 16 ton [7]. 

Orsakar tryckpåverkan, brännskador och splitter. Stor mängd 
massexplosiva ämnen ger skadeområde med 200 m radie 
(orsakat av tryckvåg). Personer kan omkomma både inomhus 
och utomhus. Övriga explosiva ämnen och mindre mängder 
massexplosiva ämnen ger enbart lokala 
konsekvensområden. Splitter och annat kan vid stora 
explosioner orsaka skador på uppemot 700 m [16]. 

Klass 2 Gaser Inerta gaser (kväve, argon etc.) 
oxiderande gaser (syre, ozon, 
etc.), brandfarliga gaser 
(acetylen, gasol etc.) och giftiga 
gaser (klor, svaveldioxid etc.). 

Förgiftning, brännskador och i vissa fall tryckpåverkan till följd 
av giftigt gasmoln, jetflamma, gasmolnsexplosion eller 
BLEVE. Konsekvensområden över 100-tals m. Omkomna 
både inomhus och utomhus. 

Klass 3 Brandfarliga 
vätskor 

Bensin och diesel (majoriteten 
av klass 3) transporteras i 
tankar som rymmer maximalt 
50 ton. 

Brännskador och rökskador till följd av pölbrand, 
värmestrålning eller giftig rök. Konsekvensområden för 
brännskador utbreder sig vanligtvis inte mer än omkring 30 m 
från en pöl. Rök kan spridas över betydligt större område. 
Bildandet av vätskepöl beror på vägutformning, 
underlagsmaterial och diken etc. 

Klass 4 Brandfarliga 
fasta ämnen 

Kiseljärn (metallpulver), karbid 
och vit fosfor. 

Brand, strålning och giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis 
begränsade till närområdet kring olyckan. 

Klass 5 Oxiderande 
ämnen,  
organiska 
peroxider 

Natriumklorat, väteperoxider 
och kaliumklorat. 

Tryckpåverkan och brännskador. Självantändning, 
explosionsartat brandförlopp om väteperoxidlösningar med 
koncentrationer > 60 % eller organiska peroxider som 
kommer i kontakt med brännbart organiskt material. 
Konsekvensområden för tryckvågor uppemot 120 m. 

Klass 6 Giftiga ämnen, 
smittförande 
ämnen 

Arsenik-, bly- och 
kvicksilversalter, 
bekämpningsmedel, etc. 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
kontakt med själva olycksfordonet eller dess omedelbara 
närhet. 

Klass 7 Radioaktiva 
ämnen 

Medicinska preparat. Vanligtvis 
små mängder. 

Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska effekter, mm. 
Konsekvenserna begränsas till närområdet. 

Klass 8 Frätande    
ämnen 

Saltsyra, svavelsyra, 
salpetersyra, natrium- och 
kaliumhydroxid (lut). 
Transporteras vanligtvis som 
bulkvara. 

Utsläpp av frätande ämne. Dödliga konsekvenser 
begränsade till närområdet [15]. Personskador kan 
uppkomma på längre avstånd. 

Klass 9 Övriga farliga 
ämnen och 
föremål 

Gödningsämnen, asbest, 
magnetiska material etc. 

Utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till kontakt 
med själva olycksfordonet eller dess omedelbara närhet. 

 
Enligt tidigare resonemang bedöms inte alla farligt gods-klasser relevanta vid uppskattning av risknivån 
på det aktuella området. Således är de RID-S-klasser som beaktas mer detaljerat i riskuppskattningen 
därför explosiva ämnen (klass 1), gaser (klass 2), brandfarliga vätskor (klass 3) samt oxiderande 
ämnen och organiska peroxider (klass 5). 

Frekvensen för en olycka med godståg har beräknats till 1,04E-3 per år. I genomsnitt omfattar en 
urspårning 3,5 vagnar [51]. Farligt gods-vagnar antas utgöra 0,0016 % av det totala antalet 
godsvagnar baserat på transportstatistik från Trafikverket.. Sannolikheten att en eller flera av de 
inblandade godsvagnarna i en urspårning innehåller farligt gods är då 1-(1-0,000016)3,5=5,6E-5. 

Enligt transportstatistik för berörd järnväg har det under senare år endast transporterats brandfarlig 
vätska på sträckan. Som ett led i riskbedömningens robusthetsanalys genomförs dock beräkningar för 
eventuella förändringar i framtiden, varför även övriga klasser utreds. 
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E.4. OLYCKSSCENARIER – HÄNDELSETRÄDSMETODIK 
I denna del av bilagan redovisas frekvensberäkningar som genomförts med hjälp av 
händelseträdsmetodik.  

E.4.1 RID-S-klass 1 – Explosiva ämnen 
Inom EU är den maximalt tillåtna mängden som får transporteras på väg 16 ton, och små mängder 
begränsas till 50-100 kg. Dock tillåts större mängder på järnväg, varför 25 ton antagits som maximal 
transportmängd.  

Transport av RID-S klass 1 på järnväg är väldigt sparsam. Åren 2006-2010 transporterades en så liten 
mängd klass 1 att siffran som anges avrundats ner till 0 (tusen ton/år). Summan under tidsperioden för 
klass 1 utgör endast 0,015 % av den totala mängden farligt gods [52]. Denna siffra gäller för Sverige i 
helhet, och en nedbrytning till transporter på en specifik sträcka går inte göra på något enkelt sätt. Det 
finns flera olika transportörer och de flesta hänvisar till sekretess, dels företagsmässigt och dels 
säkerhetsmässigt. Enligt samtal med ett av de största transportbolagen på järnväg hade det endast tre 
transporter med klass 1 under hela 2011 i Sverige. Ingen uppgift om total mängd explosiver finns att 
tillgå eftersom även emballage och annat räknas in i transportvikten. Uppskattningsvis var ingen av de 
tre transporterna på mer än 500 kg explosivt ämne [53]. En grov uppskattning är att laster på 25 ton 
utgör cirka 2 % av antalet transporter med RID-S klass 1, och övriga 98 % antas förenklat utgöra 
mindre laster om 100-150 kg.  

I Figur 16 redovisas använd scenariouppställning som händelseträd. 
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Figur 16 Händelseträd med sannolikhet för olycka med explosiva ämnen. 

En explosion antas kunna inträffa dels om olyckan leder till brand i vagn, dels om de mekaniska 
påkänningarna på vagnen blir tillräckligt stora, d.v.s. om lasten utsätts för stöt. Eftersom det finns 
detaljerade regler för hur explosiva ämnen ska förpackas och hanteras vid transport görs bedömningen 
att det är liten sannolikhet för att olycka vid transport av explosiva ämnen leder till omfattande skador 
på det transporterade godset på grund av påkänningar.  

Sannolikheten för att en vagn inblandad i en olycka ska börja brinna uppskattas till 0,2 %, vilket är 
hälften av motsvarande sannolikhet för vägolycka [21] [22]. Därefter antas ett konservativt värde på 
sannolikheten för att branden sprider sig till det explosiva ämnet till 50 % [54]. 

Med stöt avses sådan stöt som har den intensitet och hastighet att den kan initiera en detonation. Det 
krävs kollisionshastigheter som uppgår till flera hundra m/s [24]. Till skillnad från i fallet med brand så 
saknas kunskap om hur stort krockvåld som behövs för att initiera detonation i det fraktade godset. 
Som ett jämförelsevärde att förhålla sig till anger HMSO [25] att sannolikheten för en stötinitierad 
detonation vid en kollision är mindre än 0,2 %. I 

E.4.2 RID-S-klass 2 – Gaser 
Baserat på transportflödena som uppmätts 2006 [55], antas 87 % av transporterna inom RID-S-klass 2 
utgöras av brandfarliga gaser. 13 % antas vara giftiga gaser.  

Sannolikheten för att en olycka leder till läckage av farligt gods antas variera beroende på om det rör 
sig om en tunn- eller tjockväggig vagn. Gaser transporteras vanligtvis tryckkondenserade i 
tjockväggiga tryckkärl och tankar med hög hållfasthet. Sannolikheten för stort respektive litet läckage 
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(punktering) som följd av en olycka är för tjockväggiga vagnar 1 % i båda fallen [49]. Sannolikheten för 
inget läckage är följaktligen 98 %. 

För brännbara gaser bedöms konsekvenserna för människor bli påtagliga först sedan utsläppet 
antänts. Tre scenarier kan antas uppstå beroende av typ av antändning. Om den trycksatta gasen 
antänds omedelbart vid läckage uppstår en jetflamma. Om gasen inte antänds direkt kan det uppstå ett 
brännbart gasmoln som sprids med vinden och kan antändas senare. Det tredje scenariot, BLEVE 
(Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), är mycket ovanligt och kan endast inträffa om vagnen 
saknar säkerhetsventil och tanken utsätts för en omfattande brand. En BLEVE kan då uppkomma om 
tanken utsatts för kraftig brandpåverkan under en längre tid.  

För ett litet utsläpp brännbar gas (punktering av vagn) ansätts följande sannolikheter [56] för: 

 omedelbar antändning (jetflamma): 10 % 
 fördröjd antändning (brinnande gasmoln): 0 
 ingen antändning: 90 %  

För ett stort utsläpp (stort hål) är motsvarande siffror 20 %, 50 % och 30 % [56]. En BLEVE antas 
enbart kunna uppstå i intilliggande tank om eventuell jetflamma är riktad direkt mot tanken under en 
lång tid. Vid fördröjd antändning av den brännbara gasen antas gasmolnet driva iväg med vinden och 
därför inte påverka intilliggande tankar vid antändning. Sannolikheten för att en BLEVE ska uppstå till 
följd av jetflamma är mycket liten. Konservativt ansätts 1 %. 

För olycka med giftiga gaser påverkar vindstyrkan utsläppets konsekvenser på omgivningen. 
Vindstyrkan antas vara antingen hög (8 m/s) eller låg (3 m/s) med lika stor sannolikhet. I Figur 17 
redovisas olika scenarier för en olycka med gas. 
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Figur 17 Händelseträd för farligt gods-olycka med gas i lasten. 
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E.4.3 RID-S-klass 3 – Brandfarliga vätskor 
För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och 
antänds. Brandfarliga vätskor antas oftast transporteras i tunnväggiga tankar, och sannolikheten för ett 
litet läckage (punktering) respektive stort läckage vid urspårning är 25 % och 5 % [49]. I 70 % av fallen 
förekommer inget läckage. 

Sannolikheten för att ett litet respektive stort läckage av brandfarliga vätskor på järnväg ska antändas 
antas vara 10 % respektive 30 % [49]. I Figur 18 redovisas olika scenarier för en olycka med 
brandfarlig vätska. Scenariot stor pölbrand bedöms som mycket konservativt om underlaget vid 
järnvägsbanken består av makadam som är ett lättgenomsläppligt material, vilket försvårar bildandet 
av pölar vid utsläpp. 

 
Figur 18 Händelseträd för farligt gods-olycka med brandfarlig vätska i lasten. 
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E.4.4 RID-S-klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
Oxiderande ämnen brukar vanligtvis inte leda till personskador, förutom om de kommer i kontakt med 
brännbart, organiskt material (t.ex. bensin, motorolja etc.). Blandningen kan då leda till självantändning 
och kraftiga explosionsförlopp. Det är dock inte samtliga oxiderande ämnen som kan självantända. 
Vattenlösningar av väteperoxider med över 60 % väteperoxid bedöms kunna leda till kraftiga brand- 
och explosionsförlopp och detsamma gäller för organiska peroxider. Vattenlösningar av väteperoxider 
med mindre än 60 % väteperoxid bedöms däremot inte kunna leda till explosion. 

Oxiderande ämnen är brandbefrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan initiera 
brand eller understödja brand i andra ämnen, t.ex. brand i vegetation kring banvallen. Explosion kan 
inträffa i vissa fall. 

Vissa organiska peroxider är så känsliga att de endast får transporteras under temperaturkontrollerade 
förhållanden. Dessa ämnen får ej transporteras på järnväg enligt RID. 

Transportstatistik [52] anger att 93 % av transporterna i RID-S-klass 5 utgörs av oxiderande ämnen, 
och 7 % av organiska peroxider. En huvuddel av de oxiderande ämnen som transporteras i Sverige 
bedöms kunna självantända explosionsartat vid kontakt med organiskt material. Utifrån detta antas 90 
% av transporterna med klass 5 kunna leda till explosionsartade förlopp.  

Oxiderande ämnen antas bli transporterade i tunnväggiga vagnar och sannolikheten för läckage är då 
30 % (se ovan i avsnitt E.4.3) avseende litet respektive stort läckage). Sannolikheten för att det 
utläckta ämnet ska komma i kontakt med väl blandat och organiskt material har i aktuellt fall antagits till 
1 % [54]. Givet att blandning skett antas en antändning uppstå med sannolikheten 10 %. 10 % av fallen 
då blandningen antänt antas gå till detonation, medan resterande 90 % antas utvecklas till en kraftig 
brand. I Figur 19 redovisas olika scenarier för en olycka med oxiderande ämnen. 

 
Figur 19 Händelseträd för farligt gods-olycka med oxiderande ämnen i lasten. 
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E.5. ANPASSNING AV SANNOLIKHETEN ATT PÅVERKAS 
UTIFRÅN KONSEKVENSAVSTÅNDETS LÄNGD 

För individriskberäkningarna görs en frekvensreducering med avseende på att vissa scenarier har 
konsekvensavstånd som inte sträcker sig över hela den studerade sträckan. En specifik plats drabbas 
bara av olyckans konsekvenser om den inträffar på en viss sträcka i närheten. Längden på denna 
sträcka antas vara det uppskattade konsekvensavståndet multiplicerat med en faktor 2. Detta värde 
dividerat med den totala studerade sträckan ger därmed en frekvensreduktionsfaktor för respektive 
scenario.  

Även för samhällriskberäkning anpassad till planområdet tillämpas en typ av frekvensanpassning. 
Konsekvenserna i antal döda uppskattas utifrån att olyckan inträffar så att konsekvenserna riktas mot 
planområdet (exempelvis att jetflamman eller utsläppet är riktat mot planområdet). Därför kan 
frekvensen i samhällsriskberäkning anpassad till planområdet halveras då jetflammor (med flera) som 
är riktade bort från planområdet inte ska bidra till grupprisken för planområdet. Förfarandet bedöms 
vara konservativt, då vissa scenarier har ett spridningsområde (andel av cirkulärt område) som är 
mindre än 50 % - vilket de i praktiken nu får. För olycksscenarier med cirkulärt konsekvensområde (ex. 
explosioner) görs ingen sådan reducering. 
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BILAGA F. KONSEKVENSBERÄKNING JÄRNVÄG 
De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till beräkningar 
är bl.a. avståndet inom vilket personer antas omkomma, med avseende på respektive skadescenario.  

Alla konsekvensavstånd för olyckor med farligt gods har beräknats utifrån att olyckan inträffar på 
spåret, från vilket alla konsekvensavstånd sedan uppskattas. Vid beräkning av mekanisk skada 
orsakad av urspårning har dock de urspårande vagnarnas avstånd från spåret beaktats. 

F.1. PERSONTÄTHET 
I samhällsriskberäkningar tas hänsyn till hur många personer som kan antas uppehålla sig i området 
kring järnvägen, vilket gjorts genom att ansätta en persontäthet per kvadratkilometer. 
Riskbedömningen grundar sig på att analysera olyckor med centrum i aktuell riskkälla samt åt 500 
meter i vardera riktningen enligt Figur 13.  
 

 
Figur 20. Principskiss för hur persontätheten har räknats fram. Personerna inom hela området antas befinna sig jämt utspridda 
över ytan. 

Grundantagandet är att personer uppehåller sig jämnt utspridda över hela ytan, även närmast vägkant. 
Detta antagande är grovt varför en befolkningsfri yta baserad på avståndet till järnväg ansätts i 
beräkningarna Detta innebär att personantalet inom detta område subtraheras från resultatet för varje 
olycksscenario i samhällsriskberäkningarna.  

För individrisken är detta avstånd oväsentligt, eftersom riskmåttet anger hur stor frekvensen är att en 
fiktiv person som uppehåller sig på ett givet avstånd under ett års tid omkommer. 

F.2. MEKANISK SKADA VID URSPÅRNING 
I samband med urspårningar antas dödlig påverkan uppstå på alla människor som befinner sig inom 
det avstånd på vilket tåget hamnar. Risken för mekanisk påverkan på människor eller byggnader är 
oberoende av om det rör sig om persontåg eller godståg. Riskerna begränsas till området närmast 
banan, cirka 25-30 m, vilket är det avstånd som urspårade vagnar i de flesta fall hamnar inom. 
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F.3. UPPSKATTADE KONSEKVENSER FÖR OLYCKOR MED 
FARLIGT GODS 

Eftersom egenskaperna hos ämnena i de olika farligt gods-klasserna skiljer sig mycket från varandra 
har olika metoder använts för att uppskatta konsekvenserna för de scenarier som beskrivs i 0. 
Litteraturstudier, simuleringsprogram och handberäkningar är exempel på olika metoder som har 
använts.  

F.3.1 RID-S-klass 1 – Explosiva ämnen 
Detonationer och de konsekvenser som dessa orsakar är komplexa och kräver beaktande av många 
faktorer. Konsekvenserna för människor beror bland annat på mängden explosiv vara, omgivningens 
utformning (tillgång till skydd i form av bebyggelse eller liknande) samt hur personer befinner sig i 
förhållande till explosionen.  

Den påverkan som kan uppkomma på människor till följd av tryckvågor kan delas in i direkta och 
indirekta skador. Vanliga direkta skador är spräckt trumhinna eller lungskador. De indirekta skadorna 
kan uppstå antingen då människor kastas iväg av explosionen (tertiära), eller då föremål som splitter 
kastas mot människor (sekundära) [57].   

Sannolikheten för en individ att träffas av splitter är låg, och antalet omkomna till följd av splitterverkan 
bedöms därför bli litet. Sammantaget bedöms riskbidraget från splitterverkan vara försumbart. Vad 
gäller trycknivåer och de direkta skador som de ger upphov till, går gränsen för lungskador vid omkring 
70 kPa och direkt dödliga skador kan uppkomma vid 180 kPa [58]. Detta värde kan dock vara 
missvisande då det gäller direkt tryckpåverkan, mot vilken den mänskliga kroppen är relativt tålig. 
Tertiära skador bedöms leda till dödsfall vid betydligt lägre tryck än 180 kPa. Dödliga förhållanden för 
personer utomhus antas i denna riskbedömning uppstå redan vid 70 kPa (gräns för lungskador) då 
även sekundära effekter inkluderas. Enligt Göteborgs fördjupade översiktsplan för sektorn transporter 
av farligt gods blir konsekvensavståndet då cirka 120 meter för en 25 ton laddning. För en 150 kg 
laddning blir motsvarande avstånd omkring 30 meter [54].  

Byggnader har normalt en relativt låg trycktålighet och skadas svårt eller rasar vid tryck på 15-40 kPa 
(40 kPa för moderna byggnader). I FÖP Göteborg [54] anges att väggar kan förväntas raseras i 
moderna byggnader på upp till 250 meters avstånd från en 25 tons explosion. Vid en 150 kg explosion 
uppkommer 40 kPa på omkring 25 meters avstånd. 

F.3.2 RID-S-klass 2 – Gaser 
Gaser indelas i brännbara, inerta och giftiga. Det är endast de brännbara (RID-S-klass 2.1) och giftiga 
gaserna (RID-S-klass 2.3) som antas kunna innebära dödliga konsekvenser för omgivningen vid 
olycka. 

Brännbar gas, RID-S-klass 2.1 

Konservativt antas att det är tryckkondenserad gasol i samtliga vagnar, eftersom gasol har en låg 
brännbarhetsgräns, vilket antas medföra att antändning kommer att kunna inträffa på ett längre 
avstånd från olycksplatsen. Mängden gas i en järnvägsvagn antas till cirka 40 ton [59]. 

Utsläppsstorlekarna (för jetflamma och gasmoln) antas till: punktering (hålstorlek 20 mm) och stort hål 
(hålstorlek 100 mm) [60]. För respektive utsläppsstorlek beräknas, med simuleringsprogrammet Gasol 
[61], dels eventuell jetflammas längd vid omedelbar antändning, dels det brännbara gasmolnets volym 
samt området som påverkas vid en BLEVE. För jetflamma och brinnande gasmoln varierar 
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skadeområdet med läckagestorlek, direkt alternativt fördröjd antändning samt vindhastighet. Beroende 
på om läckage inträffar i tanken i gasfas, i gasfas nära vätskefas eller i vätskefas kan utsläppets storlek 
och konsekvensområde variera. De värsta konsekvenserna bedöms uppstå om utsläppet sker nära 
vätskeytan och därför antas det konservativt att detta är fallet.  

För värmestrålning antas en rimlig kritisk nivå där människor förväntas omkomma vara 15 kW/m2 
(vilket orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering). 

De indata som använts i Gasol för att simulera konsekvensområden för jetflamma och gasmoln 
presenteras nedan: 

 Lagringstemperatur: 15°C 
 Lagringstryck: 7 bar övertryck 
 Utströmmingskoefficient (Cd): 0,83 (Rektangulärt hål med kanterna fläkta utåt) 
 Tankdiameter: 2,5 m (jvg) 
 Tanklängd: 19 m (jvg) 
 Tankfyllnadsgrad: 80 % 
 Tankens vikt tom: 50 000 kg 
 Designtryck: 15 bar övertryck 
 Bristningstryck: 4*designtrycket 
 Lufttryck: 760 mmHg 
 Omgivningstemperatur: 15°C 
 Relativ fuktighet: 50 % 
 Molnighet: Dag och klart 
 Omgivning: Många träd, häckar och enstaka hus (tätortsförhållanden) 

I Tabell 16 visas de avstånd inom vilka personer antas omkomma för respektive scenario vid olika 
typer av utsläpp. För jetflamma och brinnande gasmoln blir inte skadeområdet cirkulärt runt 
olycksplatsen utan mer plymformat. För brinnande gasmoln antas det att gasmolnet antänds då det 
fortfarande befinner sig vid tanken och inte har hunnit spädas ut ytterligare. Det brännbara molnets 
volym bedöms där vara som störst. Det skadedrabbade området, med avseende på brinnande 
gasmoln, uppskattas vara molnets storlek plus avståndet där tredje gradens brännskada kan uppnås 
från gasmolnsfronten.  

Tabell 16 Konsekvensavstånd där personer förväntas omkomma, för olika scenarier med brännbara gaser. 

Scenario Källstyrka Antändning Konsekvensavstånd 
BLEVE - - Cirkulärt 200 m radie 

Punktering 2,4 kg/s 
Jetflamma 18 m 
Gasmoln 18 m 

Stort hål 60 kg/s 
Jetflamma 91 m 
Gasmoln 21 m 
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Giftig gas, RID-S-klass 2.3 

Den icke brännbara men giftiga gasen antas vara klor som är en av de giftigaste gaserna som 
transporteras på järnväg i Sverige. Att använda klor som representativt ämne bedöms vara 
konservativt, jämfört med exempelvis ammoniak eller svaveldioxid. Med simuleringsprogrammet 
Spridning luft [62] beräknas storleken på det område där koncentrationen klor antas vara dödlig 
(utomhus). Använt gränsvärde för dödliga skador (LC502) för klor är 250 ppm. 

Mängden i en järnvägsvagn antas till 65 ton [62]. Utsläppsstorlekarna uppskattas till litet läckage 
(punktering 0,45 kg/s) och stort läckage (stort hål 112 kg/s) [62].  

Gasens spridning beror bland annat på vindstyrka, bebyggelse och tid på dygnet. Spridning luft visar 
spridningskurvor och uppskattningar av hur stor andel av befolkningen inom området som förväntas 
omkomma. Denna andel avtar med avståndet både i längd med och vinkelrätt mot gasmolnets riktning, 
se Tabell 17.  

De indata som använts i Spridning luft för att simulera konsekvensområden för utsläpp av giftig gas 
presenteras nedan. Vindstyrkan kommer att varieras från 3-8 m/s och simuleringar kommer att göras 
med olika stora utsläppsmängder, men i övrigt hålls faktorerna konstanta: 

 Kemikalie: Klor 
 Emballage: Järnvägsvagn (65 000 kg) 
 Bebyggelse: Bebyggt 
 Lagringstemperatur: 15°C 
 Omgivningstemperatur: 15°C 
 Molnighet: vår, dag och klart 

Tabell 17 Konsekvensavstånd där personer förväntas omkomma vid farligt godsolycka med giftig gas i lasten. 

Scenario Källstyrka Vindstyrka Konsekvensavstånd 

Punktering 0,45 kg/s 
3 m/s 
8 m/s 

38 m 
34 m 

Stort hål 112 kg/s 
3 m/s 
8 m/s 

755 m 
880 m 

F.3.3 RID-S-klass 3 – Brandfarliga vätskor 
För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och 
antänds. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt som följd av 
brandspridning till byggnader, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m2, vilket är en 
strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den 
strålningsnivå som bör understigas i minst 30 minuter utan att särskilda åtgärder vidtas i form av 
brandklassad fasad [60].  

Vid beräkning av konsekvensen av en farligt gods-olycka med brandfarlig vätska antas tanken rymma 
bensin. Uppskattningsvis rymmer en järnvägsstank cirka 45 ton bensin. Vanligtvis är tankar dock 
uppdelade i mindre fack, och därför är sannolikheten för att all bensin läcker ut mycket liten. Beroende 
på utsläppsstorleken antas olika stora pölar med brandfarlig vätska bildas, vilket leder till olika mängder 
värmestrålning. Ett stort läckage antas bilda en 400 m2 pöl medan en punktering grovt antas bilda en 
100 m2 pöl.  

                                                      
2 Värden för människa exponerad via inhalation under 30 minuter. 
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Strålningsberäkningarna har genomförts med hjälp av handberäkningar. Använda formler och 
samband är etablerade och har använts under många år vid bedömning av olika typer av brandförlopp 
[63].  

I Tabell 18 redovisas skadeområden inom vilka personer kan omkomma vid olika stora pölbränder. 
Eftersom strålningsberäkningarna utgår från pölens kant är det viktigt att även räkna med pölradien för 
att få det aktuella avståndet med utgångspunkt från olycksplatsen, eftersom den brandfarliga vätskan 
kan spridas över ett relativt stort område beroende på topografi med eventuella diken osv. I detta fall 
antas konservativt att pölen breds ut cirkulärt med centrum vid olycksplatsen på spåret. 

Tabell 18 Skadedrabbat område, inom vilket personer förväntas omkomma, för olika scenarier vid farligt godsolycka med 
brandfarlig vätska i lasten. 

Scenario Pölradie 
Avstånd från pölkant  
till kritisk strålningsnivå Konsekvensområde  

Liten pölbrand bensin (100 m2) 5,6 m 17 m 22 m 
Stor pölbrand bensin (400 m2) 11 m 29 m 40 m 

F.3.4 RID-S-klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
Vid olycka med oxiderande ämne antas personer i omgivningen kunna omkomma om det oxiderande 
ämnet kommer i kontakt med organiskt material och ger upphov till förbränning. Förbränning antas leda 
till explosionsartade förlopp alternativt till kraftiga bränder i vegetation eller liknande i banvallens 
närhet.  

Vid transport kan en vagn med 25 ton gods av RID-S-klass 5 vid urspårning kollidera med en vagn 
innehållande någon form av brännbart ämne som t.ex. bensin. Den blandning som då bildas kan 
motsvara 25 ton massexplosiv vara och leda till samma typ av konsekvenser som vid olycka med 
massexplosiva varor [54], se vidare avsnitt E.4.1.  

Om det utläckande godset inte exploderar utan istället fungerar brandunderstödjande och bidrar till 
vegetationsbrand eller liknande antas att konsekvensområdet blir liknande det för stor pölbrand enligt 
avsnitt F.3.3. 

Tabell 19 Konsekvensuppskattningar oxiderande ämnen och organiska peroxider. 

Scenario Avstånd till dödliga förhållanden 

Explosion 25 ton  250 m 
Gräsbrand etc. 40 m 

F.4. BEDÖMNING AV ANTAL OMKOMNA I RESPEKTIVE 
SCENARIO 

För att uppskatta antalet omkomna i respektive olycksscenario, enligt avsnitt E.4, multipliceras aktuellt 
konsekvensområde, enligt avsnitt F.3, med den persontäthet som antagits i området, enligt avsnitt F.1. 
Samtliga personer inom den area som utsätts för dödliga konsekvenser antas omkomma i 
grundberäkningen. 
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BILAGA G. KÄNSLIGHETSANALYS 
Känslighetsanalys har använts för att säkerställa för en robust planering, där höjd för förändringar med 
avseende på transportmängder och godstyper tas som ett led i en hållbar statsutveckling. 

Senare år har endast en begränsad mängd och typ av farligt gods transporterats på Siljansbanan förbi 
aktuellt planområde. För att skapa en robust detaljplan har därför systemet stressats genom att 
tillämpa transportmängd och godstyper som representerar ett nationellt genomsnitt. Detta är många 
gånger högre än den representativa statistik som finns att tillgå för sträckan idag. 

I Figur 21 och Figur 22 nedan redovisas Individ- och samhällsrisk förutsatt att samtliga farligt RID-S-
klasser transporteras på spåravsnittet och att andelen farligt-godsvagnar av samtliga godsvagnar är 5 
% att jämföra med 0,0016 % i aktuell statistik. 

 
Figur 21. Individrisk Siljansbanan - Känslighetsanalys andel FG av total godstransport. Avstånd från spårmitt. 

Ur Figur 21 kan utläsas att individrisken är explicit acceptabel bortom 40 meter från spårmitt. Bortom 
30 meter är dock risken att betrakta som väldigt låg inom ALARP. Resultatet borgar för en god 
robusthet med uppställd slutsats givet den stora förändring i godstransport som fordras för risknivån.  
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Figur 22. Samhällsrisk Siljansbanan - Känslighetsanalys andel FG av total godstransport. 

Ur Figur 22 kan utläsas att risken i stort är att betrakta som explicit acceptabel. Aningen förhöjd risk 
råder till följd av olyckor med giftig gas, men på det stora hela är risken att betrakta som låg. Resultatet 
borgar för en god robusthet med uppställd slutsats givet den stora förändring i godstransport som 
fordras för risknivån. 

Givet de beräkningar som genomförts inom ramen för känslighetsanalysen, samt de resultat som 
redovisas trots en ökning av farligt-godstransport på sträckan om över 3000 %, görs bedömning att 
föreslagen planläggning medför en god robusthet med hänsyn till framtida förändrad transport. 
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1 SAMMANFATTNING

Detaljplanen för Limsjöänget ska pröva lämpligheten till att möjliggöra
nybyggnation inom befintligt verksamhetsområde för delvis nya ändamål.

Trafikutredningen är tvådelad. Dels undersöks kapaciteten i korsningarna
Leksandsvägen/Limsjöänget och Leksandsvägen/väg 70 för att kontrollera
om korsningarna kommer att klara av den ökade trafikbelastningen den nya
detaljplanen kommer att alstra och tänkbara förbättringsåtgärder kopplat till
kapaciteten. Dels hanteras andra trafikrelaterade frågeställningar som
uppstått i samband med detaljplanearbetet. Detta gäller bland annat
trafiksäkerhet och förutsättningar för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik,
lokalisering av uppställningsplatser för lastbilar och lokalisering av
återvinningsstation.

Kapacitetsberäkningar har gjorts för tre olika scenarion. Följande scenarion
har utretts:

Scenario 1: Nuläge (inklusive nybyggd anläggning för snabbmat)

Scenario 2: Nuläge + DP

Scenario 3: Nuläge + DP + prognos 2040

Eftersom prognosberäkningar generellt är en bedömning av givna invärden
uppräknade till ett framtidstal, behöver dessa säkerställas utifrån olika typer
av händelser som vi idag kan förutse, skapas olika känslighetsanalyser. I
denna utredning har WSP gjort bedömningar av sex olika händelser, så
kallade känslighetsanalyser för kapacitetsberäkningarna.

Kapacitetsberäkningar med prognoser om hur mycket trafik som alstras i de
aktuella korsningarna ger svar på hur trafikens flöde genom systemet
kommer att fungera i framtiden med andra verksamheter i närområdet.

För de aktuella korsningarna vid Limsjöänget – Leksandsvägen och väg 70
ger det i framtiden upphov till sämre framkomlighet för trafiken till och från
Leksand och handelsområdet. Det har även gjorts känslighetsanalyser över
detta för att se vilka åtgärder som kan förbättra framkomligheten avsevärt.
Genom att möjliggöra två körfält för trafik mot väg 70 på Leksandsvägen vid
korsningen kan kapaciteten förbättras och trafiken i scenario 3 hanteras utan
att omfattande köbildning uppstår. I dagsläget nyttjas i stort sett två
separerade körfält då utrymmet bjuder in till det. Dock bör denna funktion
förtydligas i den fysiska utformningen. Känslighetsanalyser med
cirkulationsplats, både med 1 körfält och med två körfält har gjorts i
korsningen Leksandsvägen och Väg 70 visar att kapaciteten kan förbättras
ytterligare i jämförelse med alternativet trevägskorsning.

Några åtgärdsförslag för att främja tillgängligheten och framkomligheten för
oskyddade trafikanter, öka trafiksäkerheten och skapa fungerande
trafiklösningar:

® Gatusektionen på huvudgatan i Limsjöänget föreslås vara minst
11 meter bred (7 meter väg, 1 meter skiljeremsa och 3 meter
bred gång- och cykelväg).

® Gång- och cykelväg föreslås på Limsjöängets västra sida.
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® En trafiksäker passage/övergångsställe skapas över
Leksandsvägen väster om Limsjöänget.

® Limsjöänget bör inte ha en högre hastighetsbegränsning än 40
km/h och hastighetsgränsen på Leksandsvägen vid en ny
passage/övergångsställe behöver sänkas.

® Kollektivtrafik i form av busslinjer kan och bör anslutas till
planområdet

Inom planområdet är tanken att uppställningsytor för lastbilar och en ny
placering av återvinningsstation tillgängliggörs. Tre olika lösningar
presenteras i rapporten för att möta detta behov och för- och nackdelar med
de olika lokaliseringarna beskrivs. I principförslagen föreslås även lösningar
för eventuella hållplatslägen och tillgänglighetsanpassning för gång- och
cykeltrafiken.

Leksands kommun har en trafikstrategi (KOS2019/825). Målavvägningar och
riktlinjer för tjänstemännen att följa finns i detta av politiken beslutade
övergripande dokument för trafiken i kommunen.
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2 INLEDNING

2.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Detaljplanen ska pröva lämpligheten till att möjliggöra nybyggnation inom
befintligt verksamhetsområde för delvis nya ändamål. Planen avser att
möjliggöra handel med skrymmande varor, restaurang, kontor och bilservice
inom hela planområdet samt handel med livsmedel inom planområdets norra
del.

Detaljplanen ska utformas så att omkringliggande riksintresse, Natura 2000-
området Limsjön, inte påverkas negativt samt att den tillkommande
bebyggelsen utformas väl anpassat med hänsyn till sitt exponerade läge.

Trafikutredningen syftar dels till att undersöka kapaciteten i korsningarna
Leksandsvägen/Limsjöänget och Leksandsvägen/väg 70 (riksväg 70 är ett
riksintresse) för att kontrollera om korsningarna kommer att klara av den
ökade trafikbelastningen den nya detaljplanen kommer att alstra. Dels är
syftet att hantera andra trafikrelaterade frågeställningar som uppstått i
samband med detaljplanearbetet. Detta gäller trafiksäkerhet och
förutsättningar för gång- och cykeltrafik, hållplatsläge för kollektivtrafik,
lokalisering av uppställningsplatser för lastbilar och lokalisering av
återvinningsstation.

2.2 METOD
Kapacitetsanalysen har gjorts i programmet Capcal 4.5.0.0. Capcal beräknar
bland annat vad en specifik korsning har för kapacitet (det största flöde som
kan avvecklas) och belastningsgrad (flöde/kapacitet). Programmet ger även
en indikation på hur långa kölängderna blir.

2.3 AVGRÄNSNINGAR
Området som analyseras är själva detaljplaneområdet samt korsningarna
Leksandsvägen/Limsjöänget och Leksandsvägen/väg 70.
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 NUVARANDE MARKANVÄNDNING

Figur 1. Nuvarande markanvändning. Källa bakgrundsbild/ortofoto: Leksands kommun

Nuvarande markanvändning är blandad med olika typer av
sällanköpshandel, drivmedelsstationer, biltvätt, laddarplats för elbilar och
verkstäder. Verksamheterna funnits sedan en längre tid tillbaka och senaste
etableringen till området är en snabbmatsrestaurang (Sibylla) som öppnade
sommaren 2021. Den är placerad på den östra delen av området, synbar
från väg 70 (vägnära service) men med infart via det kommunala vägnätet.

Trafikutredningen för denna rapport startade innan denna etablering var
färdigställd samt öppen för kunder. I trafikutredningen har därför trafik till och
från Sibylla särredovisat med grund i uppgifter om deras förväntade
kundantal istället för uppmätta flöden på platsen, vilka inte har med denna
trafik men har sedan inkluderats i det så kallade nuläget. Restaurangen
ligger utanför det för aktuella detaljplaneområdet, men trafikflöden runt om i
ett större influensområde är högst relevant att ta i beaktande för en
trafikutredning, även om den är etablerad med stöd i annan befintlig
detaljplan (KS 2005 – 11 – 28 § 203).
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3.2 PLANERAD MARKANVÄNDNING

Figur 2. Utkast till plankarta. Observera att plankartan endast är ett utkast och att ändringar kan
ha skett sedan figuren hämtades (mars 2021).

Planens syfte är att pröva möjligheten att utöka området norr om
Leksandsvägen med handel med skrymmande varor, restaurang, kontor och
bilservice inom hela planområdet samt handel med livsmedel inom
planområdets norra del. Mellan gatan (som idag går till färghandeln) i öst-
västlig färdriktning och Leksandsvägen föreslås en uppställningsplats för
både lastbilar (inte lastade med farligt gods) och personbilar.

3.3 TRAFIKFÖRHÅLLANDEN

3.3.1 Gång- och cykeltrafik
En gång- och cykelbana från Norets centrala delar finns längs
Leksandsvägens södra sida, se grön linje i Figur 3, som går på bro över
järnvägen.

336



10 | 10314195  • Trafikutredning för detaljplan Limsjöänget

Figur 3. GCM-vägar i anslutning till planområdet. Källa: NVDB (Trafikverket u.d.)

Det finns en målad passage för att korsa Leksandsvägen på östra sidan av
korsningen med Limsjöänget, se Figur 4. Den har dock brister i utformningen
och är inte särskilt synlig för fordonstrafiken. Längs östra sidan av gatan
Limsjöänget finns en smal trottoar.

Figur 4. Utformning av korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget. Källa bakgrundsbild/ortofoto:
Leksands kommun
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3.3.2 Kollektivtrafik
Det finns i dagsläget ingen hållplats i eller i direkt närhet till planområdet.
Närmaste busshållplats är Leksands resecentrum i Leksand som ligger på
Stationsgatan, på ett gångavstånd om cirka 600 meter sydväst om
planområdet. Samtliga buss- och tågförbindelser i Leksand sker vid
resecentrum och har cirka 800 angöringar i veckan se Figur 5. Förbindelsen
mellan planområdet och resecentrum kan göras med bil eller till fots. I
nuläget är sträckan för fotgängare något omständlig då närmaste väg över
järnvägen innebär en omväg via gångvägen som ansluter ett par hundra
meter längre västerut på Leksandsvägen för att sedan gå tillbaka över
järnvägen, enligt grön linje i figuren nedan. Streckad del indikerar sträcka där
gångtrafiken inte är anvisad, utan är ”snabbaste väg” genom trottoarer och
parkeringsytor i bostadsområdet.

Figur 5. Busshållplatser i anslutning till planområdet. Källa: NVDB (Trafikverket u.d.)

® Eftersom bärigheten på Leksandsbron är begränsad till 3,5 ton
och busstrafiken inte kan trafikera denna kör huvuddelen av all
busstrafik till och från resecentrum via väg 70 och
Leksandsvägen. Detta innebär att Leksandsvägen, söder om
planområdet, trafikeras av cirka 40 bussturer i vardera riktningen
på vardagar. Det finns således goda möjligheter för att uppnå en
god turtäthet med buss vid planområdet om ett hållplatsläge
etableras i området.

3.3.3 Biltrafik
Gatan Limsjöänget längs planområdets östra sida är i gällande detaljplan
utlagd som lokalgata, men kommer i denna detaljplan uppgraderats till
huvudgata då den i en framtid troligtvis förväntas utgöra en förbindelse med
ett nytt verksamhetsområde norr om den befintliga och planerade
bebyggelsen i planområdet. Gatan kan eventuellt också bli en del i den
framtida planerade Limalänken1, som avses utgöra en förbindelse för tung
trafik och genomfartstrafik i nordvästlig riktning mot Limhagen, Sommarland,

1 Länk till GISkarta över Leksands kommuns översiktsplan (2014) där limalänken finns utpekad.
http://193.45.196.75/mapguide/fusion/templates/mapguide/GSViewerFusionXL/index.html?Appli
cationDefinition=Library://GSViewerFusion2015/Oversiktsplan.ApplicationDefinition
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Tällbergsområdet Leksands Strand med stor besöksnäring och särskilt
genom framtida omfattande exploateringar av bostadsområden i norra delen
av Leksand, som exempelvis Lummerhöjden och Hjortnäsheden.
Huvudgatan i Limsjöänget ansluter till Leksandsvägen i söder.

I södra delen av planområdet för nya verksamheter, parallellt med
Leksandsvägen finns en lokalgata föreslagen som sträcker sig parallellt med
Leksandsvägen från huvudgatan Limsjöänget i öster till ett område avsatt för
vägreservat vid järnvägen i väster. I västra delarna finns redan ett
vägreservat avsatt vid järnvägen. Vägreservatets syfte är att ge möjlighet till
en framtida väg- och/eller gång- och cykelvägsanslutning i sydlig riktning mot
Leksandsvägen och Hjorthagen söder om Leksandsvägen. Anslutningen
förutsätter en tunnel under Leksandsvägen.

Figur 6. Hastighetsgränser på vägarna i anslutning till planområdet. Källa: NVDB (Trafikverket
u.d.)

På väg 70 är hastighetsbegränsningen 60 km/h förbi korsningen med
Leksandsvägen (20TFS 2020:151), hastighetsbegränsning trädde i kraft den
1 december 2020 men uppdaterades i NVDB först sent i första kvartalet
2021. Gränsen för tättbebyggt område går strax väster om korsningen med
Limsjöänget, i samma gräns blir hastighetsbegränsningen 60 km/h. I övrigt
gäller bashastigheten 70 km/h.

3.3.4 Parkering
Parkering ska anordnas inom kvartersmark för respektive verksamheters
egna behov.

I den norra delen av planområdet finns idag en återvinningsstation och en
yta där lastbilar brukar parkera. Funktionerna är tillfälliga i väntan på antagen
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detaljplan. Lämplig plats för återvinningsstationen och lastbilsparkeringen
utreds i denna rapport, se avsnitt 6. Området ska dock inte vara någon
uppställningsplats för farligt gods.

Mellan gatan som i nuläget går fram till färghandeln och Leksandsvägen, i
den södra delen av planområdet, föreslås en
uppehållsplats/pendlarparkering.

3.3.5 Olycksstatistik
Leksands kommun har begärt ut olycksstatistik från Transportstyrelsens
olycksdatabas Strada för tidsperioden 2010–2020. Under denna period har
det enbart rapporterats in sex olyckor i anslutning till detaljplaneområdet, se
Figur 7.

De rapporterade olyckorna till Strada är så pass få samt att
händelseförloppen inte finns tillgängligt att det inte kan ställas någon/några
slutsatser vad gäller eventuella utformningsbrister i trafiksystemet.

Figur 7. Inrapporterade olyckor i anslutning till detaljplaneområdet under tioårsperioden 2010–
2020. Källa: Strada via Leksands kommun

3.4 TIDIGARE UTREDNINGAR
Det har gjorts flera tidigare trafikutredningar som berör detaljplaneområdet:

- Åtgärdsvalsstudie 2017 (Trafikverket 2017)
- Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrister – korsningar väg 70, norra

och södra infarterna till Leksand (WSP 2018)
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- Tillgänglighet till och från väg 70 i Leksand – norra och södra
korsningen väg 919 (WSP 2018)

- Trafikutredning Leksand (Tyréns 2018)

3.4.1 Rapport förenklad åtgärdsvalsstudie
Tillgänglighet för trafik genom Leksand till väg 70 (Trafikverket
2017)

Syftet med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) ”Tillgänglighet för trafik genom Leksand
till väg 70” var att förbättra trafik- och boendemiljö samt tillgängligheten till
väg 70. Området för ÅVS:en fokuserades och avgränsades till södra
Leksand tätort, Noret-bron i Åkerö och södra infarten från väg 70. De brister
som identifierades var bland annat bullerproblem i bostadsområdet på södra
sidan om Noret-bron, smittrafik genom bostadsområdet för att nå väg 70 och
tillgänglighetsbrister mellan väg 70 och transportleder västerut. Behoven
som identifierades var förbättrad tillgänglighet från södra och västra Leksand
till väg 70, bullerskyddsåtgärder, förbättrade gång- och cykelmöjligheter och
trafiksäkerhetsåtgärder i ett antal korsningar.

3.4.2 Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrister korsningar väg 70,
norra och södra infarterna till Leksand (WSP 2018)

Rapporten togs fram på beställning av Trafikverket för att utreda infarterna till
Leksand från väg 70 (korsningarna med Insjövägen/Moskogsvägen och
Leksandsvägen) vad gäller tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Trafikflödena i korsningen väg 70/Leksandsvägen uppmättes 6 mars 2018
under eftermiddagens maxtimme. Korsningen visade sig ha en hög andel
svängande trafik under maxtimmen.

Till rapporten har det genomförts en kapacitetsanalys i Capcal och en
mikrosimulering av hur flödena skulle påverkas om infarterna från väg 70 till
Leksand var utformade som cirkulationsplatser.

Kapacitetsanalysen visade på hög belastningsgrad på Leksandsvägen, men
låga belastningsgrader på väg 70. Under trafikräkningen observerades att
kön på Leksandsvägen ibland sträckte sig förbi korsningen in till
Limsjöänget.

Slutsatsen av mikrosimuleringen var att dagens korsningsutformning har
bättre framkomlighet än cirkulationsplats med ett körfält eftersom korsningen
nu har separat svängkörfält. Cirkulationsplats med dubbla körfält
analyserades inte.

3.4.3 Tillgänglighet till och från väg 70 i Leksand – norra och södra
korsningen väg 919 (WSP 2018)

Denna rapport är en mer ingående utredning om trafiken till och från väg 70 i
Leksand. Samma flöden användes som i WSP:s tidigare rapport. Slutsatsen
av denna rapport var att en cirkulationsplats med dubbla körfält bör
övervägas i korsningen Leksandsvägen/väg 70 och att även utformningen av
korsningen in till Limsjöänget bör ses över.

341



10314195 •  Trafikutredning för detaljplan Limsjöänget  | 15

3.4.4 Trafikutredning Leksand (Tyréns 2018)
Rapporten är en utredning över vad planerad utveckling av Leksands tätort
kan ha för påverkan på olika punkter i trafiksystemet. Trafikflödena har ökats
succesivt för att undersöka när det kan bli problem i de olika
korsningspunkterna. Leksandsvägen/på- och avfart Limavägen pekas ut som
en punkt som riskerar att få kapacitetsproblem redan vid relativt liten
trafikökning.

4 TRAFIKMÄNGDER

Enligt Trafikverkets vägtrafikflödeskarta (se Figur 8) är det uppmätta
trafikflödet (ÅDT, årsmedeldygnstrafik) år 2018 på väg 70, strax söder om
korsningen med Leksandsvägen, 6 710 fordon/dygn, varav 12 % tung trafik.

Norr om korsningen (mellan Leksandsvägen och Limavägen) har det gjorts
en stödmätning år 2019 och bedömningen utifrån denna är att ÅDT är 5 590
fordon/dygn (10 % tung trafik) på denna sträcka. (Trafikverket 2021)

Mätvärdet årsmedeldygnstrafik är ett medelvärde av minst fyra enskilda
mätperioder för att kunna ta hänsyn till säsongsvariationer. På väg 70 är det
väl känt att säsongsvariationen är stor på grund av turisttrafiken. Enligt
Vägtrafikflödeskartan (TIKK) är den teoretiska säsongsvariationen söder om
korsningen 4 000 – 10 300 fordon och norr om 3 500 – 8 000 fordon.

4.1 TRAFIKRÄKNINGAR
Trafikräkningar i korsningar görs för att undersöka hur fordon svänger i
korsningen när korsningen är som mest belastad. Resultatet används sedan
för att göra en kapacitetsutredning av korsningen.

4.1.1 Trafikräkning 2018-03-06 i korsningen Leksandsvägen/väg 70
WSP gjorde den 6 mars 2018 en trafikräkning i korsningen väg
70/Leksandsvägen, se Tabell 1. Det var som mest trafik vid kl. 16:15.

Tabell 1. Antal fordon per riktning i korsningen Leksandsvägen/väg 70 under maxtimmen
kl. 16-17.

Från väg:
Totalt antal

fordon

Antal per riktning Andel per riktning

Vänster
Rakt
fram Höger Vänster

Rakt
fram Höger

Leksandsvägen 369 164 196 18% 22%

Väg 70
söderifrån

351 187 164 20% 18%

Väg 70 norrifrån 213 117 95 13% 10%

4.1.2 Trafikräkning 2021-01-20 i korsningen
Leksandsvägen/Limsjöänget

Leksands kommun har gjort en trafikräkning i korsningen
Leksandsvägen/Limsjöänget den 20 januari 2021. Räkningen gjordes under

Figur 8. Trafikverkets
trafikmätningar på väg 70. Källa:
Vägtrafikflödeskartan (Trafikverket
2021)
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olika perioder spridda under dagen. Andelen tung trafik räknades inte
separat.

Trafikmängderna, på samtliga vägar, var som störst mellan kl. 16-17. Det är
alltså korsningens maxtimme, se Tabell 2.

Tabell 2. Antal fordon per riktning i korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget under maxtimmen
kl. 16-17.

Från väg:
Totalt antal

fordon

Antal per riktning Andel per riktning

Vänster
Rakt
fram Höger Vänster Rakt fram Höger

Limsjöänget 124 54 69 8% 10%

Leksandsvägen
västerifrån

336 75 261 11% 39%

Leksandsvägen
österifrån

216 184 32 27% 5%
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4.2 TRAFIKALSTRING
Trafikalstringen i planområdet är fördelat mellan planens
användningsområden och tänkta användningar. I planområdets norra del
diskuteras två alstringsscenarion, beroende på vilken av verksamheterna
som aktualiseras. I den södra delen räknas trafikalstringen för den del av
fastigheten som ännu inte är exploaterad, det vill säga befintliga
verksamheter på fastigheterna Noret 2:40 och 2:39 räknas inte. Den trafiken
fångas istället upp i trafikräkningen.

Figur 9. Utkast till plankarta. Observera att plankartan endast är ett utkast och att ändringar kan
ha skett sedan figuren hämtades.

Trafikalstringen har delvis beräknats med hjälp av Trafikverkets
trafikalstringsverktyg (Trafikverket 2021). Resultatet har även kalibrerats
utifrån de planerade verksamheternas förväntade besöksantal och med hjälp
av antaganden utifrån tidigare utredningar som WSP har gjort där
förutsättningarna varit liknande.

Trafikalstringsverktyget är ett planeringsstöd utformat för att underlätta
skattning av trafikalstring i samband med planering av nya eller befintliga
områden. Verktyget bygger på den kunskap som finns idag kring alstring av
persontransporter beroende på lokalisering och markanvändning. När det
gäller trafikalstring för verksamheter med framförallt skrymmande varor
saknas det lämpliga alstringsvärden och trafikalstringen har visat sig bli
högre än vad som är rimligt på mindre orter.

WSP har därför utifrån erfarenhet från tidigare uppdrag tagit fram egna
trafikalstringstal för fordonsresor för olika typer av verksamheter i
industriområden på mindre orter, se Tabell 3.
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Tabell 3. Uppskattat trafikalstringstal för handel med skrymmande varor i industriområden på
mindre orter.

Typ av verksamhet Fordonsrörelser per 1000 m2

BTA (bruttototalarea)

Handel med skrymmande varor 36

Kontor 110

Trafikalstringen som uppskattas i detta avsnitt görs för att kunna utreda
kapaciteten i korsningarna. Det har därför antagits en relativt hög bilandel
utifrån förutsättningarna till andra färdmedel och för att inte riskera
underskatta belastningen. Målsättningen är dock att så många resor som
möjligt ska ske med mer hållbara färdmedel än bil. Åtgärder för att främja
tillgängligheten för oskyddade trafikanter och resande med kollektivtrafik är
därför också en del av denna utredning.

4.2.1 Södra delen av planområdet
Markanvändningen för skrymmande sällanköpshandel och annan
sällanköpshandel har uppskattats utifrån bestämmelserna i den föreslagna
detaljplanen. Följande beräkning görs enbart för den södra delen enligt Figur
9.

Byggnadsarean för denna typ av verksamhet i den södra delen av
planområdet kan som störst bli cirka 1 100 m2 (3 600 m2 * 30 %). Troligtvis
kommer inte maximala 30 % bebyggas, dock antas maximal byggnadsarea
för att ha en marginal i beräkningen. Ett medelvärde för antal våningar har
antagits till två då totala byggnadshöjden är 12 meter. Detta med viss
osäkerhet, beroende på vilken typ av verksamhet som i slutändan kommer
att nyttja ytan. Bruttototalarean (BTA) blir då cirka 2 100 m2 (3 600 m2 * 30 %
* 2 våningar).

Planförslaget medger också användningen K, kontor. Dock antas denna bli
en mindre del av användningsområdet. Därmed kan den beräknade
alstringen ses som en typ av ”worst case”-scenario för alstrade fordon per
dygn i den södra delen av planområdet. Den uppskattade
markanvändningen för handel med skrymmande varor inom planområdet ger
då en trafikalstring enligt Tabell 4.
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Tabell 4. BTA och trafikalstring för respektive verksamhetstyp inom det nya föreslagna
detaljplaneområdet.

Verksamhetstyp
Bedömd BTA
[m2]

Trafikalstring
[fordon/dygn]

Handel med skrymmande
varor (sällanköpshandel) 1 800 65
Kontor 300 33

Summa 2 100 98

En fullt utbyggd södra del av detaljplaneområdet, exklusive befintliga
verksamheter beräknas alltså alstra cirka 100 fordon/dygn.

4.2.2 Norra delen av planområdet
I den norra delen medger detaljplanen H1 Handel med livsmedel, G1

Bilservice, H2 Handel med skrymmande varor, K Kontor och C1 Restaurang.
Om handel med livsmedel byggs så regleras största tillåtna säljytan till 1 500
kvm.

Scenario med livsmedelsbutik

Det är troligt att användningen kommer att bli handel med livsmedel och i ett
scenario där det sker har livsmedelsbutiken uppskattat att det kommer bli
omkring 10 000 betalande kunder per vecka. En effekt av pandemin är att
antalet kunder per veckodag är ganska jämnt fördelat. Fredagar är generellt
den mest populära dagen att handla livsmedel, men maxtimmen i trafiknätet
totalt sett brukar vara mer utspridd på fredagar. Det är därför mer intressant
att studera en annan vardag. Livsmedelsbutiken uppger att cirka 15 %
besöker butiken på en torsdag och att den mest frekvent besökta timmen
motsvarar cirka 10 % av dagens besök. Det innebär 1 500 betalande
kunder/dag och 150 betalande kunder under maxtimmen.

Med utgångspunkt från tidigare erfarenheter av färdmedelsfördelning till nya
etableringsområden i utkanten av en mindre svensk stad samt den
nuvarande möjligheten till alternativa färdmedelsmetoder i form av gång- och
cykelvägar samt kollektivtrafikförbindelser till området och för att inte riskera
att underskatta andelen bilresor bedöms 70 % av de betalande kunderna åka
bil, vilket innebär 1 050 fordonsbesök/dygn och 105 fordonbesök/maxtimme.
Eftersom kunderna kör både till och från butiken innebär det att butiken kan
förväntas alstra cirka 2 100 fordonsbesök/dygn och cirka 210
fordonbesök/maxtimme.

Det är dock rimligt att anta att en viss del av dessa resor kommer
kombineras med resor till andra målpunkter inom området. Om 10 % av
butiksbesökarna antas besöka även andra målpunkter kommer butiken att
alstra cirka 1 900 fordon/dygn och 190 fordon/maxtimme.

Scenario utan livsmedelsbutik

Eftersom detaljplanen även medger annan typ av användning kan alstringen
tänkas bli annorlunda ifall det inte byggs någon livsmedelsbutik. Här har
WSP:s egen bedömning i kombination med Trafikverkets alstringsmodell
använts. Användningsområdets area är cirka 9 770 m2 och maximal
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byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean. Ett medelvärde för antal våningar
har antagits till två, då totala byggnadshöjden är 12 meter. Detta med viss
osäkerhet. Bruttototalarean (BTA) blir då cirka 5 860 m2 (9 770 m2 * 30 % * 2
våningar).

Tabell 5. Antagen BTA och fördelning av verksamheter i den norra delen i scenariot att det inte
byggs någon livsmedelsbutik.

Resultatet med ovan angiven fördelning med WSP:s räknemodell och
trafikalstringsverktyget blir då enligt Tabell 6.

Tabell 6. Beräknad trafikalstring för den norra delen i scenariot att det inte byggs någon
livsmedelsbutik. X symboliserar vilken räknemodell som alstringen är hämtad från.

Typ av verksamhet
Trafikalstring
[fordon/dygn]

WSP:s
räknemodell

Från Trv
alstringsmodell

Restaurang 205 X
Kontor 64 X
Handel med skrymmande
varor (sällanköpshandel) 126 X
Bilservice 128 X

Summa 523

I scenariot att det inte byggs någon livsmedelsbutik kan den norra delen
förväntas alstra cirka 500 fordon/dygn.

I jämförelsen mellan de två scenariona kan det sägas att området troligtvis
kommer alstra mest trafik om handel med livsmedel etableras. Som mest
cirka 1 900 fordon per dag.

4.2.3 Restaurang öster om planområdet
Den tillkommande restaurangen (Sibylla) öppnade sin verksamhet under
sommaren 2021, på östra sidan om infartsvägen Limsjöänget uppger att de
förväntas ha cirka 275 matgäster per dag. Med antagandet att 80 % reser
med bil till restaurangen och att det i snitt är 1,4 personer i varje bil kommer
det innebära cirka 160 fordonsbesök per dag. Det motsvarar en ÅDT på cirka
320 fordon/dygn. 20 % av dessa antas även besöka andra målpunkter inom
området, såsom att tanka bilen. Tillkommande trafik till och från
restaurangen bedöms därför vara cirka 260 fordon/dygn.

WSP antar att 15 % av restaurangbesöken görs under maxtimmen, vilket
motsvarar cirka 40 fordon/maxtimme.

Typ av verksamhet Yta BTA [m2] Andel
Restaurang 880 15 %
Kontor 590 10 %
Handel med skrymmande
varor 3 520 60 %
Bilservice 880 15 %
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4.2.4 Andra alstringskällor
Trafiken till återvinningsstationen förväntas vara lika som dagsläget och
förväntas inte öka i framtiden. Den befintliga trafiken fångas upp i
trafikräkningen som genomförts.

Figur 10. Översiktlig bedömning av tillkommande trafikalstring för planområdet samt för
restaurangen som är under uppbyggnad strax öster om planområdet.

4.3 TRAFIKPROGNOS
Trafikverket har tagit fram egna trafikuppräkningstal för de statliga vägarna.
För Dalarna mellan år 2017 och 2040 är dessa 1,17 för personbilar och 1,32
för tung trafik, vilket innebär en årlig ökning med cirka 0,7 % för personbilar
och 1,2 % för lastbilar.

Trafiken på det kommunala vägnätet kommer att öka till följd av planerade
etableringar såsom fler bostäder norr om detaljplaneområdet. Det har inte
gjorts någon alstring för dessa ökningar utan en generell trafikökning med
1 % per år antas istället för Leksandsvägen.

Flödet till och från Limsjöänget antas öka med 0,5 % per år, eftersom
området förväntas vara fullt utbyggt i scenario 2 och trafikökningen enbart
kommer bestå av fler besökare till de då redan befintliga verksamheterna.
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4.4 TRAFIKFÖRDELNING
För att kunna undersöka kapaciteten i korsningarna
Leksandsvägen/Limsjöänget och Leksandsvägen/väg 70 behöver
fördelningen av trafiken redas ut. I denna trafikutredning adderas bedömd
trafikmängd till och från Sibylla till de mätningar och manuella räkningar av
flöden som finns eftersom Sibylla öppnade sommaren 2021 och från då
förväntas alstra trafik i ett nuläge. Detta är genomgående för samtliga
kapacitets- och känslighetsanalyser nedan. Kapaciteten studeras för olika
scenarion:

Scenario 1: Nuläge

Scenario 2: Nuläge + DP

Scenario 3: Nuläge + DP + prognos 2040

Trafikfördelningen kommer inte att se likadan ut i de olika scenariona utan
redovisas därför separat.

® Pilbudskapet i figurerna under avsnitt 4 avser trafikflödet fördelat
på riktning, vilket inte ska förväxlas med uppdelning av körfält,
som förekommer senare i rapporten.

4.4.1 Trafikfördelning scenario 1
Trafikräkningen i januari 2021 ligger till grund för hur den nuvarande trafiken
fördelas i korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget och trafikräkningen i mars
2018 för korsningen Leksandsvägen/väg 70, se Figur 11.

Figur 11. Trafikfördelning under maxtimmen enligt manuella trafikräkningar i korsningarna.
Notera att pilbudskapet gäller trafikflödesriktningar och inte antal körfält.

Eftersom räkningarna inte gjorts vid samma tillfälle stämmer inte flödet på
Leksandsvägen mellan korsningarna. Den senaste räkningen har gjorts
under coronapandemin. När pandemin är över kan därför flödena komma att
se annorlunda ut, det är dock omöjligt att svara på hur. Det är en av
anledningarna till att det även görs känslighetsanalyser i
kapacitetsberäkningarna.
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Restaurangen Sibylla hade inte öppnat vid räkningstillfället men då
restaurangen ligger utanför detaljplaneområdet och är under uppbyggnad tas
den alstringen som sagt med i nuläget. Under maxtimmen antar WSP att
50 % av besökarna gör ett stopp från sin resa längsmed väg 70, 25 % antas
resa till och från centrum och 25 % antas resa från väg 70 men sen vidare in
till centrum. Fördelningen blir då enligt Figur 12.

Figur 12. Trafikfördelning av alstrad trafik till och från Sibylla under maxtimmen. Notera att
pilbudskapet gäller trafikflödesriktningar och inte antal körfält.

Flödena som ligger till grund för kapacitetsanalysen i scenario 1 blir då enligt
Figur 13.

Figur 13. Trafikfördelning under maxtimmen i scenario 1. Notera att pilbudskapet gäller
trafikflödesriktningar och inte antal körfält.

4.4.2 Trafikfördelning scenario 2
I detta scenario ska även den förväntat tillkommande trafiken till och från
kommande etableringar inom detaljplaneområdet tas med.

Trafiken till och från de södra delarna av detaljplaneområdet förväntas ha
samma trafikfördelning som i nuläget eftersom det är samma typ av
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verksamhet. Maxtimmesflödet antas vara cirka 10 % av ÅDT, alltså cirka 10
fordon.

Figur 14. Trafikfördelning av alstrad trafik till och från de tillkommande verksamheterna i den
södra delen av detaljplaneområdet under maxtimmen. Notera att pilbudskapet gäller
trafikflödesriktningar och inte antal körfält.

Trafiken till och från livsmedelsbutiken kan däremot förväntas ha en lite
annan fördelning. Maxtimmesflödet är enligt tidigare beräkning cirka 190
fordon. Under maxtimmen antar WSP att 60 % av besökarna reser till och
från centrum, 30 % förväntas komma från väg 70 och sedan åka in till
centrum (handla på vägen hem från jobbet) och resterande 10 % resa till och
från väg 70. Flödena i korsningen med väg 70 är antagligen överskattade
med tanke på att viss del av den trafiken säkert redan är befintlig trafik. Detta
hanteras genom en känslighetsanalys, se avsnitt 5.2.1.

Figur 15. Trafikfördelning av alstrad trafik till och från livsmedelsbutiken under maxtimmen.
Notera att pilbudskapet gäller trafikflödesriktningar och inte antal körfält.

Flödena från scenario 1 tillsammans med detaljplanens tillkommande flöden
blir då enligt Figur 16.
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Figur 16. Trafikfördelning under maxtimmen i scenario 2. Notera att pilbudskapet gäller
trafikflödesriktningar och inte antal körfält.

4.4.3 Trafikfördelning scenario 3
Detta scenario är detsamma som scenario 2 fast med uppräknade
trafikflöden enligt avsnitt 4.3.

Figur 17. Trafikfördelning under maxtimmen i scenario 3.
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5 KAPACITETSANALYS

Korsningarna Leksandsvägen/Limsjöänget och väg 70/Leksandsvägen har
undersökts för att utreda eventuella kapacitetsproblem.

Följande scenarion har utretts:

Scenario 1: Nuläge

Scenario 2: Nuläge + DP

Scenario 3: Nuläge + DP + prognos 2040

5.1 INDATA OCH RESULTAT
Kapacitetsanalysen har gjorts i programmet Capcal. Capcal beräknar bland
annat vad en specifik korsning har för kapacitet (det största flöde som kan
avvecklas) och belastningsgrad (flöde/kapacitet) under maxtimmen (den
timme då fordonsflödet är som störst under ett dygn). I detta fall undersöks
eftermiddagens maxtimme då denna är den dimensionerande timmen för
korsningarna.

I VGU 2020 står bland annat följande om servicenivå/belastningsgrad
(Trafikverket 2020):

Figur 18. Utdrag ur VGU 2020 gällande servicenivå/belastningsgrad (Trafikverket 2020).

Resultatet av Capcal-beräkningarna är sammanfattat i Figur 19 - Figur 21.
Indata beskrivs med trafikflöden (antal som räknades under maxtimmen) för
respektive fordonsrörelse. Resultatet beskrivs med belastningsgraden för
respektive körfält enligt intervallen:

Korsningstyp A, B och C (väjningskorsning)

≤ 0,6  ”god standard” (à)
0,6–0,8  ”mindre god standard” (à)
> 0,8  ”låg standard” (à)

I Capcal lägger man enbart in de gång- och cykeltrafikflöden som går
längsmed primärvägen för korsningar med väjningsplikt (Linse och Hörtin
2020). I detta fall finns det inte några passager över sekundärvägarna i
korsningarna och det är därför heller inte med några korsande oskyddade
trafikanter i beräkningarna.
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På väg 70 är andelen tung trafik 12 % söder om Leksandsvägen och 10 %
norr om Leksandsvägen enligt Trafikverkets mätningar, se avsnitt 4. På
Leksandsvägen och Limsjöänget har andelen tung trafik antagits vara 10 %.

Capcal gör enbart beräkningar för en korsning i taget, vilket innebär att
eventuella köer som påverkar den intilliggande korsningen inte syns i
beräkningarna.

5.1.1 Scenario 1: Nuläge
Detta scenario beskriver belastningsgraderna för nuläget utifrån
trafikräkningarna i korsningarna inklusive den uppskattade trafiken till och
från restaurangen Sibylla.

Figur 19. Trafikflöden och belastningsgrader för Scenario 1: Nuläge.

Belastningsgraderna understiger 0,6 för samtliga tillfarter, vilket innebär god
standard. Som högst är belastningsgraden på Leksandsvägen ut mot väg 70,
där belastningsgraden är 0,54.

Enligt Capcal uppgår medelkölängden till 0,8 fordon och 90-percentilen till
1,9 fordon på Leksandsvägen mot väg 70. Det är cirka 80 meter mellan väg
70 och Limsjöänget vilket innebär att det får plats 10 personbilar (7,5 meter i
kö) eller 5 lastbilar (15 meter i kö). Med en lastbilsandel på 10 % ryms cirka 9
fordon i kö utan att de inkräktar på korsningen med Limsjöänget.

På väg 70 söderifrån uppgår medelkölängden till 0,2 fordon och 90-
percentilen till 0,3 för de som ska svänga vänster via vänstersvängfältet.
Vänstersvängfältet är ca 50 meter långt, vilket innebär att det får plats 6
personbilar eller 3 lastbilar. Med en lastbilsandel på 10 % ryms ca 5 fordon i
kö utan att de inkräktar på den genomgående trafiken på väg 70. De aktuella
köerna bedöms därför inte påverka den genomgående trafiken på väg 70.
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På Limsjöänget är det cirka 36 meter mellan Leksandsvägen och första
lokalgatan. Det innebär att cirka 4 fordon (inklusive tung trafik) kan köa utan
att blockera lokalgatan. Medelkölängden på Limsjöänget är enligt Capcal 0,2
fordon och 90-percentilen 0,3 fordon.

De korta köer som uppstår i scenariot bedöms inte vara något problem.

5.1.2 Scenario 2: Nuläge + DP
Detta scenario är samma som scenario 1 men med uppskattade
tillkommande trafiken till detaljplaneområdet när det är fullt utbyggt i ett
scenario där det byggs en livsmedelsbutik i den norra delen.

Figur 20. Trafikflöden och belastningsgrader för Scenario 2: Nuläge + DP.

Belastningsgraderna är fortsatt under 0,6 för samtliga tillfarter utom på
Leksandsvägen ut mot väg 70. Där stiger belastningsgraden till 0,67, vilket
innebär mindre god standard.

Medelkölängden på Leksandsvägen mot väg 70 uppgår till 1,3 fordon och
90-percentilen till 3,0 fordon. Köerna är dock fortsatt relativt korta och
bedöms inte påverka korsningen med Limsjöänget. På väg 70 söderifrån
uppgår medelkölängden till 0,3 fordon och 90-percentilen till 0,6 för de som
ska svänga vänster via vänstersvängfältet. Därmed bedöms de inte påverka
den genomgående trafiken på väg 70.

Medelkölängden på Limsjöänget uppgår till 0,9 fordon och 90-percentilen till
2,2 fordon, vilket inte bedöms orsaka några problem.
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5.1.3 Scenario 3: Nuläge + DP + prognos 2040
Detta scenario är samma som scenario 2 men med uppräknade trafikflöden
till år 2040.

Figur 21. Trafikflöden och belastningsgrader för Scenario 3: Nuläge + DP + prognos 2040.

Belastningsgraden på Limsjöänget stiger till 0,70 vilket innebär mindre god
standard. Kölängderna på Limsjöänget bedöms dock vara hanterbara.
Medelkölängden uppgår till 1,7 fordon och 90-percentilen till 4,0 fordon.

I Leksandsvägens anslutning till väg 70 stiger belastningsgraden till 0,98.
Detta innebär låg standard och att anslutningen är mycket nära att bli
överbelastad. Därav uppstår en omfattande köbildning på Leksandsvägen
med en medelkölängd på 15 fordon och 90-percentil på 24 fordon. Detta
innebär att kön sträcker sig förbi Limsjöängets anslutning till Leksandsvägen
och påverkar framkomligheten i denna korsning. Denna påverkan framgår
inte av de redovisade beräkningarna ovan.

På väg 70 söderifrån uppgår medelkölängden till 0,4 fordon och 90-
percentilen till 0,9 för de som ska svänga vänster via vänstersvängfältet.
Därmed bedöms de inte påverka den genomgående trafiken på väg 70.
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5.2 KÄNSLIGHETSANALYS
Eftersom det är en del osäkra parametrar vad gäller indatat har det gjorts
känslighetsanalyser för kapacitetsberäkningarna.

5.2.1 KA 1: Prognos 2040 för korsningen Leksandsvägen/väg 70 utan
tillkommande trafik pga detaljplanen

En första känslighetsanalys har gjorts för att undersöka vad som händer i
korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget om den alstrade trafiken på grund
av detaljplanen inte belastar den korsningen, men övriga trafikflöden räknas
upp till år 2040.

Figur 22. Känslighetsanalys där detaljplanens alstrade trafik ej belastar väg 70 i scenario 3.

Denna känslighetsanalys visar att belastningsgraden i korsningen
Leksandsvägen/väg 70 minskar jämfört med scenario 3. Detta gör att
belastningen på Leksandsvägens anslutning förbättras från låg standard till
mindre god standard. Medelkölängden blir 2,5 fordon och 90-percentilen 5,7
fordon, vilket innebär att köerna i normalt inte kommer att blockera
korsningen med Limsjöänget.

På väg 70 söderifrån uppgår medelkölängden till 0,3 fordon och 90-
percentilen till 0,5 för de som ska svänga vänster via vänstersvängfältet.
Därmed bedöms de inte påverka den genomgående trafiken på väg 70.

Belastningen i korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget blir likvärdig med
scenario 3.
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5.2.2 KA 2: Två körfält på Leksandsvägen
Ett alternativ som är intressant att studera är vad som händer med
belastningsgraden på Leksandsvägen i scenario 3 om korsningen med väg
70 kompletteras med separata svängkörfält på Leksandsvägen. I
beräkningarna har körfälten obegränsad längd.

Figur 23. Känslighetsanalys med två körfält på Leksandsvägen i korsningen med väg 70 i
scenario 3.

Denna känslighetsanalys visar att belastningsgraden på Leksandsvägen
minskar och understiger 0,8. Detta gör att standarden förbättras från låg
standard till mindre god standard. Även köbildningen minskar,
medelkölängden blir 1,8 fordon och 90-percentilen 3,9 fordon, vilket innebär
att köerna normalt inte kommer att blockera korsningen med Limsjöänget.

På väg 70 söderifrån uppgår medelkölängden till 0,4 fordon och 90-
percentilen till 0,9 för de som ska svänga vänster via vänstersvängfältet.
Därmed bedöms de inte påverka den genomgående trafiken på väg 70.

Samma känslighetsanalys men med flöden enligt scenario 2 ger en klart
lägre belastningsgrad. I scenariot understiger belastningsgraden på
Leksandsvägen 0,5, vilket innebär god standard. Samtidigt minskar
medelkölängden till 0,5 fordon och 90-percentilen till 1,1 fordon.
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Figur 24. Känslighetsanalys med två körfält på Leksandsvägen i korsningen med väg 70 i
scenario 2.

5.2.3 KA 3: Lägre hastighetsbegränsningar
Genom att sänka hastighetsbegränsningarna vid korsningarna kan
kapaciteten förbättras, främst på den anslutande vägen. I denna
känslighetsanalys är hastigheten på Leksandsvägen 60 km/h och
hastigheten på Limsjöänget är sänkt till 40 km/h. Att sänka hastigheten på
väg 70 under den nuvarande hastigheten på 60 km/h bedöms inte vara
realistiskt.
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Figur 25. Känslighetsanalys med sänkta hastighetsbegränsningar i scenario 2.

Figur 26. Känslighetsanalys med sänkta hastighetsbegränsningar i scenario 3.

Känslighetsanalysen visar att belastningsgraderna i korsningen
Leksandsvägen/Limsjöänget blir något lägre jämfört med scenario 3.
Belastningen i korsningen Leksandsvägen / väg 70 blir densamma som i
alternativ 3, vilket innebär att den fortsatt är på gränsen till att bli
överbelastad.
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5.2.4 KA4: Lägre andel tung trafik
Andelen tung trafik är möjligtvis lägre under maxtimmen och högre på övriga
tider på dagen. I denna känslighetsanalys är andelen tung trafik 2 % på
samtliga vägar.

Figur 27. Känslighetsanalys med 2 % tung trafik i scenario 3.

Känslighetsanalysen visar att belastningsgraderna enbart blir marginellt lägre
av en lägre lastbilsandel.

5.2.5 KA5: Två körfält på Limsjöänget
Alternativet innebär att Limsjöängets anslutning till Leksandsvägen utformas
med två körfält, ett för högersvängande och ett för vänstersvängande.
Samtidigt breddas Leksandsvägen öster om korsningen så att de som
svänger vänster från Limsjöänget ansluter i ett eget körfält österut på
Leksandsvägen.
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Figur 28. Känslighetsanalys med två körfält på Limsjöänget i scenario 3.

Känslighetsanalysen visar att belastningsgraden understiger 0,5 för samtliga
anslutningar i korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget, vilket innebär god
standard. Belastningen i korsningen Leksandsvägen/väg 70 blir densamma
som i alternativ 3, vilket innebär att den fortsatt är på gränsen till att bli
överbelastad.
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5.2.6 KA6: Cirkulationsplats Leksandsvägen/Limsjöänget
Alternativet innebär att korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget byggs om till
cirkulationsplats. Alla infarterna till cirkulationsplatsen utformas med ett
körfält.

Figur 29. Känslighetsanalys med cirkulationsplats i korsning Leksandsvägen / Limsjöänget i
scenario 3.

Känslighetsanalysen visar att belastningsgraden understiger 0,5 för samtliga
anslutningar i cirkulationsplatsen Leksandsvägen/Limsjöänget, vilket innebär
god standard. Belastningen i korsningen Leksandsvägen/väg 70 blir
densamma som i alternativ 3, vilket innebär att den fortsatt är på gränsen till
att bli överbelastad.

Leksandsvägen ligger på bank med horisontallutning ner mot väg 70 vilket
innebär att det praktiskt är svårt att få till en cirkulationsplats eftersom
cirkulationsplatser inte kan förläggas i lutning, varken anslutande vägar eller
själva cirkulationen.

5.2.7 KA7: Cirkulationsplats Leksandsvägen/Väg 70, 2 körfält
Känslighetsanalysen kan ses som en uppföljning av den utredning WSP
gjorde 2018 om kapaciteten i korsningen med Leksandsvägen och väg 70
(Sammanfattad i avsnitt 3.4.3). Där testades en tvåfilig cirkulationsplats med
separerade körfält för svängande trafik och genomfartstrafik. En sådan
utformning har nu testats med trafiken för scenario 3. I beräkningen har de
ingående körfälten obegränsad längd.
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Figur 30. Känslighetsanalys med tvåfilig cirkulationsplats i korsningen Leksandsvägen / Väg 70
med trafiken i scenario 3.

Denna känslighetsanalys visar att belastningsgraden på Leksandsvägen
minskar och blir låg i båda körfälten. Detta gör att standarden förbättras från
låg standard till god standard. Även köbildningen minskar, medelkölängden
blir 0,0 fordon och 90-percentilen 0,0 fordon, vilket innebär att det normalt
inte uppstår någon köbildning.

Cirkulationsplatsen gör dock att belastningen på väg 70 ökar något i samtliga
körfält. Detta eftersom en cirkulationsplats gör att en väjningssituation
uppstår även för genomfartstrafiken på väg 70. Belastningsgraden är dock
fortfarande låg och påvisar god framkomlighet i alla riktningar i Capcal-
simuleringen. Som högst blir belastningsgraden i körfältet för
vänstersvängande söderifrån. För detta körfält uppgår belastningsgraden till
0,26, vilket dock fortsatt innebär god standard. Inte heller på väg 70 uppstår
någon direkt köbildning, som längst blir medelkölängden 0,1 fordon och 90-
percentilen 0,1 fordon för de som ska svänga vänster från söder och köra
söder ut från norr.

5.2.8 KA8: Cirkulationsplats Leksandsvägen/Väg 70, 1 körfält
Eftersom en utformning med tvåfilig cirkulationsplats och dubbla
inkommande körfält ger en låg belastningsgrad och mycket liten köbildning
har även en utformning med enfilig cirkulationsplats testats. Den har
utformats med ett inkommande körfält från vardera riktningen. Utformningen
har testats med trafiken för scenario 3. I beräkningen har de ingående
körfälten obegränsad längd.
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Figur 31. Känslighetsanalys med enfilig cirkulationsplats i korsningen Leksandsvägen / Väg 70
med trafiken i scenario 3.

Denna känslighetsanalys visar att belastningsgraden på Leksandsvägen
minskar jämfört med en trevägskorsning och blir låg. Detta gör att
standarden förbättras från låg standard till god standard. Även köbildningen
minskar, medelkölängden blir 0,1 fordon och 90-percentilen 0,1 fordon, vilket
innebär att köbildningen normalt är mycket liten.

Cirkulationsplatsen gör dock att belastningen på väg 70 ökar något i samtliga
körfält. Detta eftersom en cirkulationsplats gör att en väjningssituation
uppstår även för genomfartstrafiken på väg 70. Belastningsgraden är dock
fortfarande låg och påvisar god framkomlighet i alla riktningar i Capcal-
simuleringen. Som högst blir belastningsgraden för trafik söderifrån, där
belastningsgraden uppgår till 0,41. Detta innebär dock fortsatt god standard.
Inte heller på väg 70 uppstår någon direkt köbildning, som längst blir
medelkölängden 0,2 fordon och 90-percentilen 0,2 fordon för de som
kommer söderifrån.

Jämfört med en tvåfilig cirkulationsplats innebär alternativet att
belastningsgraden ökar i alla tillfarter, den motsvarar dock fortsatt god
standard. Köbildningen på de anslutande vägarna blir dock fortsatt mycket
liten. En enfilig cirkulationsplats ger dock en lägre kapacitet, vilket gör att den
inte kan hantera en lika stor framtida trafikökning som en tvåfilig
cirkulationsplats kan göra.
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5.3 SLUTSATS KAPACITETSANALYS

5.3.1 Leksandsvägen/Limsjöänget
Kapacitetsberäkningarna visar att belastningsgraden är lägre än 0,8 i
scenario 1, 2 och 3 i korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget.
Belastningsgraden på Limsjöänget stiger till 0,70 i scenario 3, vilket innebär
mindre god standard.

Kölängderna som beräknats visar inte på problem i denna korsning i
scenario 1, 2 och 3.

Några känslighetsanalyser har gjorts på korsningen
Leksandsvägen/Limsjöänget:

® Genom att utforma korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget med
två körfält ut från Limsjöänget sänks belastningsgraden så att
god standard uppnås med trafiken i scenario 3. Åtgärden
innebär ett mindre markanspråk som har goda effekter på
kapaciteten.

® Genom att utforma korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget som
cirkulationsplats sänks belastningsgraden så att god standard
uppnås med trafiken i scenario 3. Två körfält bör dock prioriteras
som åtgärd då cirkulationsplats kräver mer mark i anspråk men
har likvärdig effekt för kapaciteten som två separerade körfält
samt är praktiskt komplicerad att få till med tanke på
Leksandsvägens vertikallutning.

5.3.2 Leksandsvägen/väg 70
Belastningsgraderna i korsningen Leksandsvägen/väg 70 är framförallt ett
problem på Leksandsvägen ut mot väg 70. I scenario 1 ligger
belastningsgraden på 0,54, i scenario 2 stiger den till 0,67 och i scenario 3
uppgår den till 0,98. Detta innebär att anslutningen i scenario 3 har uppnått
sin maximala kapacitet.

Kölängderna i korsningen bedöms inte bli ett problem i scenario 1 och 2. I
scenario 3 kommer omfattande köbildning uppstå på Leksandsvägen. Dessa
kommer periodvis att sträcka sig förbi korsningen Limsjöänget och därmed
påverka även det kringliggande trafiksystemet.

Några känslighetsanalyser har gjorts på korsningen Leksandsvägen/väg 70:

® Korsningen kommer med uppräknade trafikflöden till år 2040
även utan etableringarna inom detaljplaneområdet få en hög
belastning på gränsen till låg standard.

® Genom att utforma Leksandsvägen med två körfält vid
anslutningen kan belastningsgraden sänkas och köbildningen
kraftigt reduceras även med flöden enligt scenario 3.

® Belastningsgraderna blir enbart marginellt lägre av en lägre
lastbilsandel med flöden enligt scenario 3.

® Genom att utforma korsningen Leksandsvägen/väg 70 som
cirkulationsplats sänks belastningsgraden så att god standard
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uppnås med trafiken i scenario 3. Både en enfilig och en tvåfilig
cirkulationsplats kan hantera trafikmängderna i scenario 3.

Korsningen Leksandsvägen/väg 70 kommer att bli hårt belastad år 2040 utan
etableringarna inom detaljplaneområdet men belastningsgraden kommer
försämras i snabbare takt om nya exploateringar genomförs i Limsjöänget.
Genom att bygga två körfält på Leksandsvägen vid korsningen kan
kapaciteten förbättras och trafiken i scenario 3 bedöms kunna hanteras utan
att omfattande köbildning uppstår. I nuläget nyttjas i stort sett två körfält på
Leksandsvägen då körfältsbredden bjuder in till möjligheten att ställa upp två
väntande fordon jämte varandra. Det finns alltså goda förutsättningar för att
genomföra en sådan åtgärd. Ytterligare flöde kan uppnås genom en påfart
med fri högersväng från Leksandsvägen. Den högersvängande trafiken
kommer då inte stanna upp flödet på Leksandsvägen i lika stor utsträckning.
Den åtgärden behöver samordnas med Trafikverket och då utöka
vägområdet i en vägplan.

Genomfartstrafiken på väg 70 kommer enligt kapacitets- och
känslighetsanalyserna fortsatt god standard och kommer inte påverkas
negativt. Köbildningen för vänstersvängande trafik söderifrån kan i vissa fall
komma att öka, men inte i sådan utsträckning att vänstersvängsmagasinet
inte räcker till och stör den förbipasserande trafiken. Slutsatsen är således
att nuvarande utformning för vänstersvängmagasin är tillräckligt för att
säkerställa god framkomlighet och hög trafiksäkerhet på väg 70 i norrgående
riktning

Körfältet österut mot väg 70 har då goda förutsättningar att kunna breddas
från korsningen Limsjöänget eftersom delar redan i dagsläget är hårdgjort
med trottoar, som föreslås flyttas till västra sidan om korsningen.

En ombyggnad av korsningen till cirkulationsplats skulle reducera
belastningsgraden och köbildningen på Leksandsvägen. En cirkulationsplats
skulle också möjliggöra en ytterligare ökning av trafiken jämfört med scenario
3. En sådan utformning gör dock att framkomligheten på väg 70 försämras
något, eftersom trafiken får väjningsplikt in i cirkulationen.
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6 ÅTGÄRDSFÖRSLAG

6.1 TRAFIKSÄKERHET
Till ledning och styrning för hur trafiksystemet i kommunen ska utföras finns
det politiska styrdokumentet Trafikstrategi för Leksands kommun, antagen av
Kommunfullmäktige den 16 september 2019 (KOS2019/825). I denna
fastslås kommunens visioner och mål för trafiken avseende trygghet,
framkomlighet, tillgänglighet, hållbarhet, god folkhälsa osv. Dessa
åtgärdsförslag härleds till detta styrdokument.

6.1.1 Gatusektion
Gatan genom Limsjöänget ingår i detaljplaneområdet. Dess sektion och
bredd behöver därför beslutas. Eftersom gatan i framtiden ska kunna fungera
som en genomfart till Limhagen och även hantera tung trafik bör körbanorna
vara minst 3,5 meter breda, en total vägbredd på 7 meter utifrån
grundvärden för utrymmesbehov i VGU (Trafikverket 2020).

Området ska även få en ökad tillgänglighet för gående och cyklister, vilket
innebär att en separat gång- och cykelbana bör anläggas parallellt med
gatan Limsjöänget. I ett scenario med en livsmedelsbutik kommer den
målpunkten att ligga på Limsjöängets västra sida och det är då att föredra att
gång- och cykelbanan placeras på den sidan, se Figur 32. Bredden på gång-
och cykelbanan bör vara minst 3 meter för att uppnå god framkomlighet på
gång- och cykelvägen enligt cykelplanen (Leksands kommun 2012). Gång-
och cykelbanan kan lämpligen i framtiden förlängas norrut och utrymme för
detta bör därför säkerställas i plan. En skiljeremsa mellan gång- och
cykelvägen och gatan är att föredra speciellt om det förekommer mycket
tung trafik. Skiljeremsan kan också fungera som snöupplag och eventuellt
dagvattenhantering om så behövs. Närmare detaljprojektering bör göras med
driftenheter och arkitekter för god anpassad funktion och gestaltning.
Gatusektionen föreslås vara minst 11 meter bred längs huvudgatan genom
Limsjöänget.

Om det anläggs en lokalgata som ansluter i mitten av planområdet enligt
förslag C nedan, ska gatusektionen inkludera en gång och cykelbana som
tillgängliggör verksamheterna i norr och söder. Om återvinningsstationen
placeras enligt förslagen utformning i Förslag C nedan ska denna
tillgängliggöras med gång- och cykelbana.
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Figur 32. Föreslagen gång- och cykelväg och gång- och cykelpassager. Observera att
plankartan endast är ett utkast och att ändringar kan ha skett sedan figuren hämtades.

Hela korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget bör innefattas som gatumark i
detaljplan för att möjliggöra de trafiklösningar som krävs, så som att få plats
med gång- och cykelpassage och eventuellt separata svängfält ut mot
Leksandsvägen. I ett framtidsscenario där gatan genom Limsjöänget
förlängs och blir genomfartsgata kommer sannolikt trafikmängderna att öka
och belasta korsningen annorlunda. Det är därför lämpligt att möjliggöra för
de trafiklösningar som krävs i ett sådant scenario.

6.1.2 Passager eller övergångsställen
Befintlig gång- och cykelbana på Leksandsvägens södra sida behöver
kopplas ihop med den nya gång- och cykelbanan längs Limsjöänget.
Passagen bör därför flyttas till väster om korsningen istället för öster om, där
den är placerad idag. När en medlöpande gång- och cykelbana korsar en
anslutande gata eller väg är det viktigt att tillse säkerheten för både de
fordonsförare som färdas på vägen och de oskyddade trafikanterna på gång-
och cykelbanan. Passagen över Leksandsvägen är inte i direkt närhet till
själva korsningspunkten utan medvetet valt en position som ligger ungefär
en lastbil med släp från själva svängrörelsen. Då hindrar inte stillastående
fordon själva passagen och tiden för att upptäcka varandra blir längre för
respektive trafikant, se Figur 32.

Passager bör även säkras över Limsjöänget för att bibehålla god
tillgänglighet mellan de befintliga verksamheterna och planområdet.
Eftersom gång- och cykelbanan placeras på västra sidan om huvudgatan i
Limsjöänget så bör en passage finnas så att oskyddade trafikanter har en
anvisad passage att använda över huvudgatan. Om passagen/passagerna
ska utformas som ett övergångsställe behöver det hastighetssäkras till
maximalt 30 km/h för att det ska vara trafiksäkert. Trafikflöden över 3 000
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fordon per dygn kan ge behov av övergångsställen istället för särskilt
anordnade gångpassager för att säkerställa de oskyddade trafikanternas
framkomlighet. (TRAST). Om passagen enbart ska vara en passage är det
viktigt att den markeras så att den blir tydlig för motorfordonstrafiken. Det är
viktigt med bra belysning och även en mittrefug som ger möjlighet att korsa
en körriktning åt gången är att föredra.

Förbättringar av gång och cykelstråk till och från Limsjöänget för att korta
ned restiden exempelvis mot resecentrum har studerats översiktligt.
Järnvägen och Leksandsvägens sträckning begränsar möjligheten att
anlägga en gång och cykelväg med kortare sträcka.

6.1.3 Kollektivtrafik med buss
För att minska bilberoendet hos planområdets besökare är det angeläget att
verka för att området får en god tillgänglighet till kollektivtrafik.
Leksandsvägen trafikeras i nuläget av cirka 40 bussturer i vardera riktningen
på vardagar, men det saknas möjligheter till resandeutbyte i anslutning till
planområdet. Idag finns närmaste busshållplats vid Leksands resecentrum
cirka 600 meter från planområdet, vilket innebär att tillgången till
kollektivtrafik kan anses vara begränsad. För att förbättra tillgången och
skapa möjligheter till ett resandeutbyte i anslutning till planområdet behöver
nya busshållplatser anläggas, antingen längs Leksandsvägen eller inom
Limsjöänget.

Ett hållplatsläge inom Limsjöänget innebär ett kortare avstånd från
hållplatsen till de kringliggande målpunkterna. Placeringen inom området gör
också att resenärerna inte behöver korsa Leksandsvägen för att ta sig till
hållplatsläget. Alternativet innebär dock att busstrafiken behöver köra in i
området, vilket förlänger busstrafikens restid. Flertalet av busslinjerna som
passerar Limsjöänget har dock ett längre uppehåll i tidtabellen vid Leksands
resecentrum, vilket gör att påverkan på den totala restiden blir begränsad
även om de kör inom Limsjöänget. En placering av hållplatsen inom området
gör dock att det finns en risk att antalet linjer som stannar vid området blir
färre än om hållplatser exempelvis anläggs längs Leksandsvägen. WSP har
identifierat ett par lokaltrafiklinjer som är värda lyfta i en vidare diskussion
utifrån nuvarande linjedragning och upptagningsområde. Linje 255, Leksand
– Insjön – Gangef – Djurås samt linje 277, Leksand – Insjön – Helgebo.
Dessa är exempel på två linjer som passerar större målpunkter i centrala
Leksand och där det bedöms vara lämpligt att införa stopp inom
planområdet.

Alternativet till en hållplats inom Limsjöänget är att anlägga hållplatser längs
Leksandsvägen. Detta innebär att hållplatserna hamnar längre från
målpunkterna i området och att resenärerna behöver korsa Leksandsvägen
för att ta sig till hållplatsen på den södra sidan. Placeringen ligger dock längs
bussarnas befintliga färdväg, vilket gör att en ny hållplats på befintliga linjer
påverkar restiden i begränsad omfattning. Detta gör i sin tur att det bedöms
vara möjligt att inrymma hållplatsen i flertalet linjer och skapa en god
turtäthet. En placering längs Leksandsvägen skulle också kunna förse en
eventuell framtida etablering av verksamheter söder om Leksandsvägen
med kollektivtrafik. För att möjliggöra nya hållplatslägen på Leksandsvägen
behöver dock bussfickor anläggas, vilket bör ske väster om Limsjöängets
anslutning för att påverkan på Leksandsvägens trafik och dess anslutning till
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väg 70 ska bli så liten som möjligt. En placering väster om Limsjöängets
anslutning skulle också ge resenärerna som ska ta sig till och från
hållplatserna goda förutsättningar att nyttja gång- och cykelpassagen som
planeras över Leksandsvägen väster om korsningen. Leksandsvägen
befintliga utformning med hög bank och närhet till befintlig bro över
järnvägen gör det dock svårt att inrymma fickhållplatser i det aktuella läget.
Bankens horisontallutning gör det dessutom svårt byggnadstekniskt att
utforma ett plant hållplatsläge där det blir möjligt för bussarna att starta och
stanna vintertid. Sammantaget gör de byggnadstekniska utmaningarna och
de höga anläggningskostnader som de skulle medföra att det inte bedöms
vara lämpligt att anlägga nya hållplatslägen längs Leksandsvägen. Istället
bör ett hållplatsläge anordnas inom Limsjöänget. En beskrivning av möjliga
hållplatslägen inom Limsjöänget finns beskrivna i kapitel 6.3 Lokalgata med
funktioner.

6.1.4 Hastighetsbegränsning
Hastighetsbegränsning är inte en fråga för detaljplanen men det är en viktig
aspekt både för trafiksäkerheten och även för kapaciteten. Huvudgatan i
Limsjöänget bör inte ha en högre hastighetsbegränsning än 40 km/h och
hastighetsbegränsningen på Leksandsvägen förbi korsningen med
Limsjöänget bör ej vara högre än 60 km/h.

6.2 RASTSTUGA
En raststuga med möjlighet till direkt anslutning till pendlarparkering föreslås
att uppföras på den västra sidan i nära anslutning till den första korsningen
efter in- och utfart från Leksandsvägen.

För trafikanter på Trafikverkets väg 70 hänvisas rast och vila i första hand till
den anordnade rastplatsen vid södra infarten till Leksand. Till raststugan
kommer det finnas en grusad uppställningsyta med parkering för bilar. Till
planförslaget föreslås att även minst en parkeringsplats för rörelsehindrade
möjliggörs, att parkeringsytan ska hårdgöras med asfalt och laddplats/platser
för elbil övervägs. Parkeringsytan möjliggör för samåkning vid arbets- och
studiependling vilket välkomnas ur hållbarhetssynpunkt.
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Figur 33 - Utformningsförslag för rastplats och parkeringsplatser. Figuren är framtagen av
Leksands kommun.

6.3 LOKALGATA MED FUNKTIONER
Inom planområdet är målsättningen att tillskapa en god trafikmiljö i samband
med planens genomförande. Funktionerna som ska tillgodoses är bland
annat uppställning av fordon i mindre skala, en återvinningsstation,
pendlarparkering, tillgänglighet för oskyddade trafikanter, hållplats för
kollektivtrafik och trafik med målpunkter inom planområdet. Behovet av
ytterligare en gata har därför identifierats och prövats med ett antal olika
utformningar. Målet med lokalgatan är att denna anpassas så att samtliga
ovan nämnda funktioner samexisterar på ett tillfredsställande sätt, nu och i
framtiden.

Uppställningsplatserna ska i huvudsak finnas för de transportfordon som inte
kan gå in till Leksand med hela lasten direkt. I samband med planens
genomförande kommer detta behov inte längre vara lika stort då
verksamheterna som förväntas etablera inom planområdet utgör en större
andel av de transporter som idag har behovet av uppställning.
Dimensionerande fordon är lastbil med släpvagn av modultyp (Lmod), vilka
är 25,5 meter långa och 2,60 meter breda. Utgångspunkten för den yta som
behövs för uppställning är således att två ekipage kan arbeta samtidigt. De
blåa rektanglarna i figurerna nedan motsvarar en yta som är 6 x 25 meter.

Den befintliga återvinningsstationen är belägen på södra delen om den stora
grusade ytan i planområdets norra del. På återvinningsstationens befintliga
placering föreslås markanvändningarna H1, G1, H2, K, C1. Det innebär att
återvinningsstationen måste placeras någon annanstans inom, i anslutning
till planområdet eller på en annan plats som tillgodoser behovet för de som
bor inom befintligt upptagningsområde för återvinningsstationen.

Återvinningsstationen består av sex till tio kärl för återvinning. Tömning och
tömningsfordon är dimensionerande för utformningen av
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återvinningsstationen. Utrymmesbehovet bygger på Förpacknings- och
tidningsinsamlingens (FTI) typskisser för utformning av återvinningsstationer.
I Leksands kommun används krantömmande fordon för tömning av kärlen i
hela kommunen. Där tömning sker med kran behövs ett utrymme om ungefär
8 x 24 meter inklusive plats för kärl och angöringsyta för tömningsfordonet
eller kunder som återvinner. Om vändplan behövs bör radien2 minst vara
12,5 meter.

I förslagen A-C är lämpliga placeringar av återvinningsstation symboliserat
med en rödmarkerad yta. Var enskild rödmarkerad yta är 8 x 24 meter och
motsvarar alltså utrymmesbehovet som kärl och tömningsfordon behöver.

6.3.1 Förslag A – Placering i söder
Ett första förslag är att ha uppställningsplats för tunga och långa fordon längs
med lokalgatan i områdets södra del, i anslutning till rastplatsområdet som
redan är beslutat att placeras i området med T2 enligt Figur 34. Grundtanken
är att placera uppställningsplatsen inom mörkgråa polygonen med P1, här
inryms även återvinningsstationen inom ytan. Trafiken ska styras enligt
pilbudskapet i figuren för att undvika antalet vänstersvängar nära korsningen
med huvudgatan, förslagsvis genom att reglera med förbud mot infart. Ytan
får en typ av ”Drive thru” flöde. Raststugan och pendlarparkeringar
tillgängliggörs enkelt via slingan. Återvinningsstationen nås för gång- och
cykeltrafikanter via raststugan och pendlingsparkeringen.

Figur 34. Del av utkast till plankarta. Observera att plankartan endast är ett utkast och att
ändringar kan ha skett sedan figuren hämtades.

Fördelen med denna utformning är att markanspråket inte är så stort
eftersom det idag finns en lokalgata. Tunga, långa fordon ska kunna vända
inom gatuutrymmet. Lastbil med släpvagn av modultyp (Lmod) antas vara
dimensionerande fordonstyp och behöver en vänddiameter om 19,5 meter
med körvidd om cirka 11 meter. Den markerade ytan GATA2 längst västerut
är tillräckligt stor för att en sådan vändplats dimensionerad för Lmod kan
inrymmas.

Nackdelarna med utformningsförslaget är att trafikrörelserna koncentreras till
in och ut i korsningen mellan lokalgatan och Limsjöänget. Trafikflödet kan
komma att bromsas upp och eventuellt medföra onödig köbildning då
avståndet till Leksandsvägen är så pass kort att kön kan växa ut på

2 I avfallshantering – råd och anvisningar för utrymmen och transportvägar från Ekerö kommun
anges radien 12,5 meter för vändplaner vid återvinningsstationer.
ekero.se/download/18.d9ec095172e6db9637dac8/1593509007703/Avfall-Rad-Anvisningar.pdf
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Leksandsvägen eftersom funktionerna endast nås via en anslutning. Det
kommer sannolikt också innebära att entrén till planområdet och även till
Leksand (de som åker till och från Leksand längs Leksandsvägen) kommer
att utgöras av hårdgjorda ytor, uppställda påhängssläp/lastbilar och en
återvinningsstation. I sin tur innebär det att verksamheterna längs lokalgatan
kan få mindre reklamexponering och störningar från uppställda transporter
och liknande framför sina entréer. Förslag A innebär också begränsade
möjligheter att anlägga busshållplatser längs lokalgatan. Slutligen är den
befintliga gatan cirka 6 meter bred, vilket kan bli trångt om två tunga fordon
möts. Det innebär troligtvis att bärigheten i vägkant påfrestas på ett sätt som
de inte är avsedda för.

Bärigheten behöver utredas och eventuellt förbättras i kommande
förprojekteringsskede. Förutsättningen för bärigheten är likvärdig i alla
studerade alternativ.

6.3.2 Förslag B
Ett andra förslag är en lokalgata i den västra delen av planområdet längs
med järnvägsspåret och som ansluter till befintlig väg i norr och i söder, se
Figur 36. Utmed lokalgatan görs infartsfickor som enbart ska fungera som
yta för uppställning och korttidsparkering för tung trafik. De blåa ytorna i
figuren indikerar endast exempelytor som är lämpliga. Vägbanebredden bör
vara minst 6 meter så att två lastbilar kan mötas. (grå yta i figur nedan).

Utrymmet för återvinningsstation är enligt ovan minst 8x24 meter. Den
kombinerade ytan av prick- och plusmark i plankartan är cirka 20 meter från
gaveln på den befintliga byggnaden fram till planområdets norra
avgränsning. Det finns således tillräckligt med utrymme för gatan och
funktionerna uppställningsplats och återvinningsstation längs med
järnvägsspåret.

Funktionerna bedöms kunna placeras antingen på vänster eller också höger
sida om gatan. Det är dock lämpligt att trafikanterna hänvisas till
målpunkterna via den norra anslutningen till lokalgatan (vid norra
planområdesgränsen). Då sker merparten av vänstersvängarna en mindre
belastad del av Limsjöängets huvudgata. Detta kan uppnås genom
vägvisningsanordningar som placeras i anslutning till korsningen mot
Leksandsvägen och vägvisar till den norra korsningspunkten.

Återvinningsstationen nås via lokalgatan. Tanken är att ÅVS:en har en in och
en utfart. Kunden svänger då in och parkerar fordonet i höjd med kärlen likt
återvinningsstationen vid Norsbro. Tömningsfordonen kommer på samma
sätt kunna angöra kärlen för tömning. Uppställningsytan för de som ska
återvinna kan med fördel separeras med refuglösning eller någon form av
dike som avskiljer lokalgatan från anvisad uppställning för återvinning.

Förslag B möjliggör anläggande av en hållplats för kollektivtrafik längs
lokalgatan i väster. Likt övriga trafikanter bör busstrafiken hänvisas till den
norra anslutningen och därefter köra ett varv på lokalgatorna. Hållplatsen i
det aktuella läget kan med fördel utformas som en timglashållplats (se Figur
35). Det är en lösning som prioriterar trafiksäkerheten för bussen och
resenärerna samt har goda angöringsegenskaper. Nackdelen med en
timglashållplats är att framkomligheten för övriga fordon på lokalgatan blir
begränsad när en buss stannar för av- och påstigning av passagerare samt
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att det blir svårare att möta andra fordon på den korta sträckan. Fördelarna
anses dock överväga nackdelen och trafiksäkerheten bör prioriteras före
framkomligheten inom området, i enlighet med kommunens trafikstrategi.
Timglashållplatsen kräver inte heller några ytterligare markanspråk jämfört
med den kringliggande gatan. Genomfarten i timglashållplatsen bör vara
minst 3,25 meter enligt VGU.

Figur 35 - Lämplig utformning av hållplatsläge i Limsjöänget med timglashållplats. Bildkälla:
exempelbanken.se

Trottoar eller gång/cykelväg ska inte blandas med trafiken på lokalgatan utan
ska ges utrymme på den östra delen av planområdet längs huvudgatan i
Limsjöänget, se avsnitt 6.1.1. Däremot bör en anvisad väg finnas för
resenärer om hållplats anläggs längs lokalgatan.

Figur 36 Utformningsförslag lokalgata i "slinga" runt planområdet. Observera att ytor och
vägbredder inte är exakt inmätta eller skalenliga samt att plankartan endast är ett utkast och
ändringar kan ha skett sedan figuren hämtades.

Fördelarna är att den tunga trafiken flyttas till en mindre exponerad del av
verksamhetsområdet och stör inte befintlig verksamhet på samma sätt som i
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förslag A. Utrymmet som vägen föreslås på är begränsad i sin användning
på grund av järnvägsspåret, ingen personintensiv verksamhet får finnas och
komplementbyggnaderna som får uppföras måste klara påkörning av tåg
ytan anses då få lämplig användning sett till begränsningarna.
Verksamheternas varumottagning behöver inte heller ske genom
parkeringsytor eller via entrésidor. Det behöver inte anläggas någon
vändplats där tung trafik ska kunna vända, den funktionen ersätts istället i
form av lokalgatan. Slutligen blir korsningen lokalgatan/Limsjöänget mindre
belastad än i placeringsförslaget i söder (förslag A).

Nackdelarna är att delar av oexploaterad mark tas i anspråk för ändamålet,
som i viss utsträckning minskar ytor för annan verksamhet

6.3.3 Förslag C
Ett tredje utformningsförslag bygger på samma grundförslag som alternativ B
men ansluter istället i mitten av planområdet, se Figur 37. Utmed
järnvägsspåret görs infartsfickor som enbart ska fungera som yta för
uppställning och korttidsparkering för tung trafik. Utrymmet för
återvinningsstation är enligt ovan minst 8x24 meter. Den kombinerade ytan
av prick- och plusmark i plankartan är cirka 20 meter från gaveln på den
befintliga byggnaden fram till planområdets norra avgränsning. Det finns
således tillräckligt med utrymme för gatan och funktionerna
uppställningsplats och återvinningsstation längs med järnvägsspåret.

Likt alternativ B finns tillräckligt med utrymme att placera funktionerna på
antingen vänster eller höger sida om vägen. Tillgängligheten för fotgängare
och cyklister ordnas med gång och cykelväg längs gatan som går genom
planområdet. Det tillkommer två passager som markeras ut tydligt för
samtliga trafikanter.

Likt för förslag B är det möjligt att förlägga en hållplats för kollektivtrafik inom
området med förslag C. Denna kan med fördel förläggas längs lokalgatans
norra del, vilket ger en mer central placering i förhållande till verksamheterna
i området jämfört med förslag C. Alternativet innebär också en kortare
lokalgata inom planområdet. Detta gör att busstrafiken får en kortare körväg
inom området, vilket är positivt för restiden. Likt förlag B är en lösning med
timglasshållplats (se Figur 35) att föredra, eftersom det är en lösning som
prioriterar trafiksäkerheten för bussen och resenärerna samt har goda
angöringsegenskaper. Nackdelen med en timglashållplats är dock att
framkomligheten för övriga fordon på lokalgatan blir begränsad när en buss
stannar för av- och påstigning av passagerare samt att det blir svårare att
möta andra fordon på den korta sträckan. Fördelarna anses dock överväga
nackdelen och trafiksäkerheten bör prioriteras före framkomligheten inom
området, i enlighet med kommunens trafikstrategi. Timglashållplatsen kräver
inte heller några ytterligare markanspråk jämfört med den kringliggande
gatan. Genomfarten i timglashållplatsen bör vara minst 3,25 meter enligt
VGU.
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Figur 37 Utformningsförslag lokalgata genom planområdet. Observera att ytor och vägbredder
inte är exakt inmätta eller skalenliga samt att plankartan endast är ett utkast och ändringar kan
ha skett sedan figuren hämtades.

Fördelarna med förslaget är att uppställning/korttidsparkering för lastbilar
hamnar i ett läge som är att en annars relativt otillgänglig yta (närheten till
järnvägsspåret) kan nyttjas. Det behöver inte anläggas någon vändplats där
tung trafik ska kunna vända, den funktionen ersätts istället i form av
lokalgatan genom planområdet som också möjliggör för att flera funktioner
kan kombineras längs gatan så som återvinningsstation, hållplats för
kollektivtrafik och gång- och cykelväg. Korsningen lokalgatan/Limsjöänget
blir också mindre belastad än placeringsförslaget i söder när trafiken in på
området blir cirkulär mellan två anslutningar.

Nackdelarna är att oexploaterad mark tas i anspråk för ändamålet, som
annars kan nyttjas till annan verksamhet.

6.4 ÖVRIGA STUDERADE ALTERNATIV
Under utredningens framdrift har ett flertal alternativa utformningsprinciper
studerats men förkastats av olika skäl. Utformningsprinciper som förkastats
var att placera återvinningsstationen inom den föreslagna byggrätten i den
södra delen av planområdet, inringat med (1) i Figur 38. Skälet till förslaget
var att funktionerna som planeras för utan problem kunde inrymmas med
gott utrymme sinsemellan och kunde lösas med enkla angöringslösningar
med fortsatt god tillgänglighet för samtliga trafikslag. Dock fanns inte
möjligheten att etablera verksamheter på samma yta, vilket prioriterats.

Ett annat studerat alternativ var att placera återvinningsstationen utanför
planområdet norr om befintlig bilhandel/bilverkstad, inringat med (2) i Figur
38. Tillgängligheten till återvinningsstationen bedömdes vara god och
tillräcklig yta för (8x24 meter) fanns att placera stationen. Området är dock
planlagt för annan användning och fastigheten är privatägd, vilket
resulterade i att andra placeringar prioriterades.
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Figur 38 Områden som studerats men förkastats. Observera att ytor och vägbredder inte är
exakt inmätta eller skalenliga samt att plankartan endast är ett utkast och ändringar kan ha skett
sedan figuren hämtades.
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Undersökning om BMP Detaljplan för Limsjöänget 2020-11-16 

 
Dnr: 
2014/760 

Datum: 
2020-11-16 

 

 

Detaljplan för Limsjöänget – Undersökning om 
betydande miljöpåverkan  

Undersökning om behovet av miljöbedömning 
Enligt bestämmelser i miljöbalken och plan- och bygglagen ska en plan eller ett 
program som antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP) genomgå en 
strategisk miljöbedömning. För att kommunen ska kunna ta ställning till om 
planen eller programmet medför en betydande miljöpåverkan, eller inte, 
genomförs en undersökning som identifierar omständigheterna som talar för eller 
emot en betydande miljöpåverkan. 

Begrepp: 
Strategisk miljöbedömning Den process där kommunen identifierar, beskriver 

och bedömer vilka miljöeffekter en plan eller program 
kan komma att få. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) 

Ett dokument där kommunen skriftligt redovisar sin 
bedömning av planen eller programmets 
miljökonsekvenser. 

Undersökning Undersökningen ska komma fram till om ett förslag 
till en plan eller ett program medför betydande 
miljöpåverkan eller inte. 

 

Lagstiftningen (Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och miljöbalkens 6 
kap) är det som avgör om en detaljplan har betydande miljöpåverkan, det är 
dels en avvägning av de sammantagna inverkande faktorerna samt lokala 
förutsättningar som spelar in i bedömningen. 

Visar undersökningen att detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan ska ställningstagandet och skälen för bedömningen redovisas i 
planbeskrivningen. Om det visar sig att planen medför en betydande 
miljöpåverkan ska det genomföras en miljöbedömning och en MKB ska tas fram. 

Bedömd miljöpåverkan (enligt MB 6 kap 7 §) ska redovisa de omständigheter 
som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Enligt PBL 5 kap 11 a § så 
ska kommunen efter undersökningen fatta ett särskilt beslut om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Beslutet om BMP tas för denna detaljplanen i utskottet för samhällsbyggnad i 
samband med att kommunen beslutar om ett nytt planbesked.  
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Planens syfte 
Detaljplanen ska pröva lämpligheten till att möjliggöra nybyggnation inom 
befintligt verksamhetsområde för delvis nya ändamål. Detaljplanen ska 
möjliggöra handel med skrymmande varor, restaurang, kontor och bilservice 
inom hela planområdet samt handel med livsmedel inom planområdets norra del.  

Detaljplanen ska utformas så att omkringliggande riksintressen och Natura 2000-
området inte påverkas negativt samt att den tillkommande bebyggelsen 
utformas väl på grund av sitt exponerade läge. 

Områdesbeskrivning 
Planen omfattar ett område omedelbart öster om järnvägen och norr om 
Leksandsvägens bro över järnvägen. Då dagvatten från området kommer 
behövas ledas till den damm som idag finns i Hjorthagen, söder om 
Leksandsvägen kommer även dammområdet att ingå i planområdet. Exakt 
gränsdragning för området vid dammen är inte bestämt och illustreras därför 
med streckad rödlinje i bilden nedan.  

 
Figur 1. Planområdet markerat i heldragen rödlinje samt förslag till plangräns för 
området vid Hjorthagen markerat men streckad röd linje 
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Planens tänkbara konsekvenser 
Natura 2000 
De planerade åtgärderna i området kräver Natura 2000-tillstånd, något 
kommunen sökt och erhållit av länsstyrelsen den 7 maj 2019 (dnr 521-6912-
2018). Med anledning av att det bedömts finnas risk för att byggnation i området 
skulle kunnat påverka Natura 2000-området på ett betydande sätt. 

Dagvatten och översvämning 
Byggnationen i området innebär ökad mängd hårdgjorda ytor. Idag infiltreras 
dagvatten i området, rinner vidare ner i de rester av deponin som finns i 
planområdets östra delar samt öster om planområdet och vidare ut i Limsjön. 
Detta har medfört att föroreningar från deponin lakat ut och spridits i Limsjöns 
Natura 2000-område. Särskild dagvattenhantering är en förutsättning för Natura 
2000-tillståndet. Även dagvattenhanteringen i området är av betydelse för 
miljökvalitetsnormerna. 

Hälsa och miljö 
Planområdet berör delvis en äldre MIFO-klassad deponi. Deponin är inte längre i 
bruk. Deponin har varit central i fråga om planområdets tillåtlighet mot 
bestämmelserna i 7 kap. 28 a § miljöbalken. Äldre deponier kan också innebära 
risk för spridning av föroreningar vilket påverkar vår levnadsmiljö.  

Planområdet gränsar till järnväg som är transportled för farligt gods. Riskerna 
kring detta bedöms inte som betydande och kan hanteras inom ramen för 
detaljplanearbetet. 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten 
Limsjön omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Med hänsyn till Natura 
2000-området, de krav som medföljer tillståndet och de krav att beakta 
miljökvalitetsnormer kommuner har vid planläggning så faller 
miljökvalitetsnormer ut som en betydande miljöaspekt.  
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Slutsats och ställningstagande 
En ny undersökning tas fram eftersom att kommunens planbesked är 
tidsbegränsade och kommunen kommer fatta ett nytt beslut om planbesked. Då 
den tidigare genomförda undersökningen, som då hette behovsbedömning, 
byggde på det gamla planbeskedet bedöms denna inte längre gälla. En ny 
undersökning genomförs därför.  

Kommunen ska göra en undersökning för alla planer och program för att ta 
ställning till om planen eller programmet kan medföra betydande miljöpåverkan. 
Denna undersökning gör detta ställningstagande för Detaljplanen för Limsjöänget 

Då det sedan tidigare genomfört arbete inom ärendet redan är känt att 
detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (då genomförandet 
kan på ett betydande sätt påverka miljön i ett Natura 2000-område och kräver 
tillstånd enligt 7 kap. 28 a §), genomförs undersökningen endast översiktligt. 
Något undersökningssamråd med länsstyrelsen genomförs inte.  

 

Förslag till beslut: 

 

Strategisk miljöbedömning behöver göras  

Strategisk miljöbedömning behöver ej göras 

 

Beslutande: Utskottet för samhällsbyggnad

X
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-25 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 86 Dnr 2020/912 

Detaljplan för Västra Myran, del av Noret 31:3 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra byggnation av parhus alternativt 
enbostadshus på område som idag är obebyggt och används som paddock. 
Området är beläget direkt norr om Sturbåtsvägen. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 5 april till och 
med den 28 april 2022. Under granskningen inkom 6 st enskilda yttranden 
som har sammanställts i ett granskningsyttrande där de inkomna 
synpunkterna besvarats. 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för detaljplan 
2020-11-19 § 112. Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för 
standardförfarande (PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) 
mellan 1 februari och 22 februari 2022. Under samrådet inkom 8 enskilda 
yttranden som har sammanställts i en samrådsredogörelse där kommunen 
också har besvarat inkomna synpunkter. 
I den gällande översiktsplanen, som vann laga kraft 2014, ingår området i 
planeringsområdet för tätorten Leksand. Generellt anges att ”Leksands 
kommun ska bli ett mer hållbart samhälle och bör därför förtätas inom och i 
anslutning till tätorten där det redan finns god tillgång till service, 
infrastruktur och kollektivtrafik”.  
Planområdet omfattas av gällande detaljplan för Myran (Noret 31:3 m.fl.), 
laga kraft 2008-11-28 (L541, 2029-P380). Aktuellt område är inom planen 
utlagd som odling (L) och bostäder (B) på kvartersmark samt som lokalgata 
på allmän plats.  
Under detaljplanearbetet har en bedömning av betydande miljöpåverkan 
gjorts. En kompletterande geoteknisk undersökning ska genomföras av 
exploatör inför bygglovsskedet. Avstämning har skett med Dala Vatten och 
Avfall AB som inte har något krav på ytterligare utredningar. Det har under 
detaljplanearbetet inte framkommit något som påvisar att det inte är lämpligt 
att exploatera området för bostadsbyggnation. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-25 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen kan godkännas och 
skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser  
Granskningsutlåtande 
 
Övriga samrådshandlingar 
Undersökning av betydande miljöpåverkan  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Godkänna granskningsutlåtandet. 
2. Godkänna detaljplanen. 
3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Samhällsutbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  
1. Anta detaljplanen. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
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Leksands kommun 

Webbplats 
www.leksand.se 

E-post 
samhallsbyggnad@leksand.se 

Organisationsnr 
212000-2163 

Postadress 
Planavdelningen 
793 80 Leksand 
 

Besöksadress 
Torget 5 
 
 

Telefon 
0247-800 00 vx 
 

Fax 
0247-144 65 

PlusGiro 
12 41 60-3 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-05-09 

Referens 
Dnr 2020/912    

Plan- och kartavdelningen 
Ebba Hammarlund, 0247-80662 
ebba.hammarlund@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Detaljplan för del av Noret 31:3, Västra Myran 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra byggnation av parhus alternativt 
enbostadshus på område som idag är obebyggt och används som paddock. 
Området är beläget direkt norr om Sturbåtsvägen. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 5 april till och 
med den 28 april 2022. Under granskningen inkom 6 st enskilda yttranden 
som har sammanställts i ett granskningsyttrande där de inkomna 
synpunkterna besvarats. 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för detaljplan 
2020-11-19 § 112. Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för 
standardförfarande (PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) 
mellan 1 februari och 22 februari 2022. Under samrådet inkom 8 enskilda 
yttranden som har sammanställts i en samrådsredogörelse där kommunen 
också har besvarat inkomna synpunkter. 
I den gällande översiktsplanen, som vann laga kraft 2014, ingår området i 
planeringsområdet för tätorten Leksand. Generellt anges att ”Leksands 
kommun ska bli ett mer hållbart samhälle och bör därför förtätas inom och i 
anslutning till tätorten där det redan finns god tillgång till service, 
infrastruktur och kollektivtrafik”.  
Planområdet omfattas av gällande detaljplan för Myran (Noret 31:3 m.fl.), 
laga kraft 2008-11-28 (L541, 2029-P380). Aktuellt område är inom planen 
utlagd som odling (L) och bostäder (B) på kvartersmark samt som lokalgata 
på allmän plats.  
Under detaljplanearbetet har en bedömning av betydande miljöpåverkan 
gjorts. En kompletterande geoteknisk undersökning ska genomföras av 
exploatör inför bygglovsskedet. Avstämning har skett med Dala Vatten och 
Avfall AB som inte har något krav på ytterligare utredningar. Det har under 
detaljplanearbetet inte framkommit något som påvisar att det inte är lämpligt 
att exploatera området för bostadsbyggnation. 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-05-09 
 

Referens 
Dnr 2020/912 

Sida 
2(2) 

 

 
Leksands kommun 

Webbplats 
www.leksand.se 

E-post 
samhallsbyggnad@leksand.se 

Organisationsnr 
212000-2163 

Postadress 
Planavdelningen 
793 80 Leksand 
 

Besöksadress 
Torget 5 
 
 

Telefon 
0247-800 00 vx 
 

Fax 
0247-144 65 

PlusGiro 
12 41 60-3 

 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningen bedömer att detaljplanen kan godkännas och 
skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Ekonomi 
Detaljplanen bekostas av sökande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser  
Granskningsutlåtande 
 
Övriga samrådshandlingar 
Undersökning av betydande miljöpåverkan  
 

Förslag till beslut 
Samhällsutbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Godkänna granskningsutlåtandet 
2. Godkänna detaljplanen  

Samhällsutbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Godkänna granskningsutlåtandet 
2. Anta detaljplanen 

 

Beslutet expedieras till 
Sökande 
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
 
Plan- och kartavdelningen 

Ebba Hammarlund  
Planarkitekt  
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 ANTAGANDEHANDLING 

 

 
Dnr: 2020/912 

 

Detaljplan för 

VÄSTRA MYRAN, DEL AV NORET 31:3 

i Leksands kommun, Dalarnas län 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

HUR PLANARBETET BEDRIVITS 
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 2020-11-19 § 112 positivt planbesked för att pröva 
detaljplan för rubricerat område.  

Detaljplanens syfte är möjliggöra byggnation av parhus alternativt enbostadshus på 
område som idag är obebyggt och används som paddock. Området är beläget direkt 
norr om Sturbåtsvägen. 

Planförslaget godkändes för samråd av samhällsbyggnadsutskottet den 2022-01-20 § 
1. Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för standardplanförfarande (PBL 
2010:900 i dess lydelse från 1 januari 2015) från den 2022-02-01 till den 2022-02-22.  

Inkomna synpunkter under samrådet redovisades och kommenterades i en samråds-
redogörelse daterad den 2022-03-04. Efter samrådet har planbeskrivningen bland 
annat kompletterats med en skrivelse som motiverar varför jordbruksmarken kan an-
ses lämplig att ta i anspråk för bostäder och grundkartan har kompletterats med fas-
tighetsbeteckningar. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2022-03-24 § 40 om att ställa ut planför-
slaget för granskning. Planförslaget har varit utställt för granskning från den 2022-
04-05 till den 2022-04-28. 

Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda sakä-
gare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom annonsering i Ma-
gasin Leksand den 2022-04-05. Handlingarna har varit utställda i kommunhusets fo-
ajé och på kommunens webbplats. 
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INKOMNA YTTRANDEN 

Samråd  
Under samrådet inkom 9 st yttranden. Dessa yttranden har behandlats i en samråds-
redogörelse daterad den 2022-03-04.  

Det finns 1 st kvarstående erinran från samrådet.  

INKOMNA YTTRANDEN 
Under granskningstiden inkom 6 st yttranden.  

Nr Inkommen skrivelse År-Mån-Dag Med 
erinran 

Utan 
erinran 

1. Länsstyrelsen 2022-04-14  X 

2. Lantmäteriet 2022-04-14 X  

3. Trafikverket 2022-04-07  X 

4. Skanova 2022-04-06  X 

5. Dala Vatten och Avfall AB  2022-04-28 X  

6. Bostadsrättsföreningen  
LeksandsMyran 

2022-04-25 X  
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 
Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter samt kommentarer till syn-
punkterna. De inkomna yttrandena i sin helhet finns på plan- och kartavdelningen, 
samhällsutveckling.   

1. Länsstyrelsen  
” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ” 
Kommentar:  

Synpunkten är noterad. 
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2. Lantmäteriet 
”  

” 
Kommentar: 

Synpunkten är noterad. Precis som Lantmäteriet skriver i sitt yttrande rör det 
sig om ett skrivfel. Underrubrikerna ”Allmän plats” och ”Kvartersmark” till ru-
briken ”Användning av mark och vatten” hade fallit bort i granskningshand-
lingarna och detta har nu korrigerats i plankartan. 

3. Trafikverket 
” 

” 
Kommentar: 

Ert yttrande är noterat. 

4. Skanova 
” 

” 
Kommentar: 

Ert yttrande är noterat. 
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5. Dala Vatten och Avfall AB 
” 

 
” 
Kommentar: 

Ert yttrande är noterat. Planbeskrivningen har på sida 19 kompletterats med 
en skrivelse som beskriver det dagvattendike som idag finns inom planområdet 
och att det är viktigt att detta finns kvar samt anpassas till framtida behov för 
att säkerställa en god dagvattenhantering. 

Användningen odling och djurhållning (L) omöjliggör inte att ytan kan använ-
das för hantering av dagvatten och skyfall, t.ex. genom att ett dike anläggs. 
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6. Bostadsrättsföreningen LeksandsMyran 
”  

” 
Kommentar: 

I planbeskrivningen står följande kring hanteringen av dagvatten: 

”En dagvattenvolym motsvarande 10 mm nederbörd per hårdgjord kvadratme-
ter ska infiltreras eller fördröjas innan dagvattnet avleds till det kommunala 
dagvattennätet.”  

Det innebär att dagvattnet på de nytillkommande fastigheterna inom planom-
rådet kommer att omhändertas lokalt inom fastigheten. Dagvatten från nya 
hårdgjorda ytor ska alltså inte påverka omkringliggande fastigheter.  

En del av marken inom planområdet kommer inför byggnation att behöva hö-
jas ca 1 meter för att möjliggöra goda förhållanden till anslutande väg för de 
nya fastigheterna. Då planområdet redan idag ligger högre än de tre fastigheter 
ni syftar på i yttrandet, kommer en ytterligare höjning av marken inte att på-
verka eventuell avrinning från planområdet till era fastigheter.  

I plankartan regleras den andel mark som får hårdgöras med bestämmelsen n1, 
”endast 55 % av fastighetsarean inom användningsområdet får hårdgöras”. Ef-
tersom högsta tillåtna hårdgjorda area anges i procent kommer inte storleken 
på denna area påverkas av hur många fastigheter som tillskapas inom planom-
rådet. Högsta tillåtna hårdgjorda area i m2 kommer att vara densamma oavsett 
om det tillskapas 1 st, 5 st eller fler nya fastigheter inom planområdet. 

De avvattningsproblem som finns på befintliga fastigheter utanför planområ-
det hanteras inte i arbetet med denna detaljplan, men kommunen har förstå-
else för att detta är ett problem för fastighetsägarna och håller med om att det 
är av stor vikt att ha ett fungerande dagvattennät och god skyfallshantering för 
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att undvika den här sortens problem. Arbete med dessa frågor sker kontinuer-
ligt på kommunen. En undersökning av det kulverterade dagvattendike som lö-
per genom planområdets östra del och som kommer att ligga mellan nytillkom-
mande fastigheter och bostadsrättsföreningen LeksandsMyrans fastigheter har 
inletts. Om diket visar sig inte uppfylla sin tänkta funktion ska detta åtgärdas. 
För att säkerställa goda förutsättningar för dagvattenhantering på platsen, har 
planbeskrivningen på sida 19 kompletterats med en skrivelse som beskriver att 
det är viktigt att dagvattendiket finns kvar samt att det anpassas till framtida 
behov. 

Kommunen har vid flera tillfällen gjort platsbesök på planområdet.  
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STÄLLNINGSTAGANDE 
Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden enligt följande: 

− I plankartan korrigeras ett skrivfel i enlighet med Lantmäteriets yttrande. 

− Planbeskrivningen har på sida 19 kompletterats med en skrivelse som beskri-
ver det dagvattendike som idag finns inom planområdet och att det är viktigt 
att detta finns kvar samt anpassas till framtida behov för att säkerställa en god 
dagvattenhantering. Kompletteringen har samråtts med berörda parter. 

YTTRANDEN MED KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
De sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 som, senast under granskningsti-
den i den nya aktuella planprocessen som inleddes med samrådsbeslut 2022-01-20 § 
1, framfört skriftliga synpunkter får efter antagandet ett meddelande. Meddelandet 
innehåller ett protokollsutdrag med beslutet och upplysningar om vad den som vill 
överklaga beslutet måste göra. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslås godkänna granskningsutlåtandet samt föra den 
granskade detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande. Kommunstyrelsen kan 
tidigast anta detaljplanen den 2022-06-14.  

 
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
maj 2022 
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 

Leksands kommun, Dalarnas län 

1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Leksands kommuns Vision 2025 med tillväxtmålet 18 000 invånare år 
2025 utgör tillsammans med kommunens bostadsförsörjningsprogram 
grunden till detaljplanens framtagande. Kommunen behöver fler 
invånare för att klara av att möta behovet av arbetskraft hos kommunens 
företag och offentliga verksamheter. Fler invånare behövs dels för att 
kompensera för stora pensionsavgångar och dels för att minska beroendet 
av inpendling. En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla 
kommunens servicenivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel. 
En förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att tillgången på 
attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att 
befolkningen ökar. Förtätning inom och i anslutning till tätorten där det 
redan finns god tillgång till service, infrastruktur och kollektivtrafik 
bidrar till att göra Leksands kommun till ett mer hållbart samhälle. 

1.2 PLANENS SYFTE  

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra nybyggnad av parhus eller 
enbostadshus. Den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningen genom 
att utformas på så sätt att den passar in med befintlig bebyggelse.  

Syftet med planen är även att tydliggöra gränsen mellan den del av 
marken som används som tomtmark och den del som används till 
jordbruk, samt att befintlig pumpstation ska säkerställas som teknisk 
anläggning. 

1.3 HANDLINGAR 

Detaljplaneförslaget omfattar följande planhandlingar: 

• Plankarta med bestämmelser, 2022-05-13 
• Planbeskrivning, 2022-05-13 
• Fastighetsförteckning, 2022-05-04 
• Granskningsutlåtande, 2022-05-13 

Detaljplaneförslaget grundas på följande underlag: 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2022-01-26 

1.4 PLANPROCESS 

Planförslaget är upprättat enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) och 
hanteras med standardförfarande. 
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 

Leksands kommun, Dalarnas län 

  
Bilden ovan illustrerar planprocessens olika skeden med aktuellt skede gulmarkerat. 
 

1.5 PLANDATA 

Läge 

Planområdet är beläget cirka 1,5 km norr om Leksands-Noret och cirka 
500 m från Siljan, i det delområde som i översiktsplanen benämns som 
Noret-Käringberget. Området begränsas i söder av Sturbåtsvägen, i öster 
och väster gränsar planområdet till villa- och parhustomter och i norr 
gränsar området till jordbruksmark som används som beteshage.  

Planområdets geografiska läge markerat med orange.  

Areal  

Planområdets storlek är cirka 0,88 ha. 
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 

Leksands kommun, Dalarnas län 

Markägoförhållande 

Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Noret 31:3 och 31:6. 
Fastigheten Noret 31:3 ägs av privatperson och fastigheten Noret 31:6 ägs 
av det privatägda fastighetsbolaget Ant Fastighets AB. 

1.6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktlig planering 

För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som vann 
laga kraft 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand, där de generella riktlinjerna gäller. I riktlinjerna står 
bland annat följande:  

• Vid nybyggnation ska samspelet mellan bebyggelsens placering 
gentemot det öppna landskapet och vattenområden beaktas. Viktiga 
vyer ska värnas eller tillskapas.  

• Exploatering får inte vara så tät att Leksand inte upplevs som en grön 
tätort. Sammanhållna grönstråk bör eftersträvas. 

• Ny bebyggelse såsom bostadshus ska inte grundläggas under +165 
m.ö.h. med hänsyn till översvämningsrisk. Samhällsviktiga funktioner 
ska inte grundläggas under +170 m.ö.h. med hänsyn till 
översvämningsrisk.  

• Vid ny planläggning bör problem med dagvattenhantering särskilt 
uppmärksammas. Tillräckliga grönytor för fördröjning bör planeras, 
alternativt att dagvattenledningar dimensioneras för att klara 
kommande klimatförändringar med fler skyfall.  

• Vid nybyggnationer ska byggnader alltid utföras radonsäkra om inte 
radonmätningar visar att detta är obehövligt. 

Detaljplaner 

Planområdet omfattas av gällande detaljplan för Myran (Noret 31:3 m.fl.), 
laga kraft 2008-11-28 (L541, 2029-P380). Aktuellt område är inom 
planen utlagd som odling (L) och bostäder (B) på kvartersmark samt som 
lokalgata på allmän plats.  
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Gällande detaljplan för Myran (Noret 31:3 m.fl.), laga kraft 2008-11-28 (L541, 2029-
P380) med det nya planområdet markerat i orange.  

Kommunala beslut i övrigt 

Utskottet för samhällsbyggnad lämnade ett positivt planbesked 2020-11-
19 § 112. 

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till 
detaljplan för samråd 2022-01-20 § 1. 

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till 
detaljplan för granskning 2022-03-24 § 40. 
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 

Leksands kommun, Dalarnas län 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR 

2.1 INTRESSEN ENLIGT 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

Friluftsliv 

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 
kap 6 §. Riksintresset omfattar stora delar av Siljanskommunerna. 
Områdets värde består till stor del i dess tilltalande landskapsbild, 
intresseväckande natur och kultur samt den etablerade 
friluftsverksamheten. Planområdet innefattar även riksintresse för det 
rörliga friluftslivet enligt 4 kap § 2 miljöbalken, som bland annat påverkar 
omkringliggande öar och strandområden runt Siljan och Orsasjön. 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintressena för friluftsliv negativt. 

Väderradarstation 

Planområdet omfattas av riksintresse för väderradarstation enligt 
miljöbalken 3 kap 9 §. 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för väderradarstation 
negativt. 

2.2 NATUR 

Mark och vegetation 

Planområdet är obebyggt och största delen av området utgörs idag delvis 
av en grusad yta som används som paddock (södra delen av planområdet) 
och delvis av gräsbevuxen mark som används som beteshage för hästar 
(norra delen av planområdet). Västra delen av området är ianspråktaget 
som tomtmark och här finns vegetation i form av klippt gräsmatta, en 
thujahäck samt ett par mindre träd. Längs med områdets östra kant finns 
en cirka 15 meter bred remsa som utgörs av klippt gräsyta. I 
planområdets sydöstra del finns en asfalterad bilväg, samt en liten yta 
söder om vägen som är en oklippt ört- och gräsbevuxen yta med en 
pumpstation. 

Planförslaget påverkar inte de delar av planområdet som idag är 
vegetationsbeklädda, förutom en smal remsa av hagmark intill det som 
idag är paddock. Planförslaget bedöms inte påverka några naturvärden 
negativt. 
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 

Leksands kommun, Dalarnas län 

Planförslaget innebär att en del av den mark som i dagsläget är planlagd 
som odlingsmark kommer att planläggas som bostäder. Det rör sig om en 
relativt liten bit mark som redan är ianspråktagen för andra ändamål än 
jordbruk, dels som paddock och dels som tomtmark, och som inte har 
brukats aktivt under lång tid. Bebyggelse i enlighet med planförslaget 
skulle innebära en naturlig förtätning av området och planområdet är 
placerat så att befintlig gata och VA-system kan utnyttjas, vilket bidrar till 
ett resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Sammantaget bedömer 
därför kommunen att det är lämpligt att ta marken i anspråk för bostäder. 

Rekreation 

Cirka 300 meter sydväst om området, längs med Siljans strand, ligger 
Lugnet-Barkdals naturreservat med promenadstigar och motionsspår.  

Endast 150 meter från planområdet, i sydöstlig riktning, ligger 
skogsområdet Käringberget som i översiktsplanen är utmärkt som ett 
tätortsnära rekreationsområde.  

Cirka 200 meter öster om och 300 meter norr om planområdet finns 
skogsområden med vandringsleder. 

Invasiva arter 

Vid arbeten som innebär att man gräver eller flyttar på jordmassor i 
områden där det finns invasiva växter, ska de jordmassor som 
transporteras inte innehålla frön, växt- och rotdelar från invasiva arter, 
eftersom detta medför en stor risk för spridning av dessa arter. Både frön 
och växtdelar kan leda till nya etableringar, beroende på vilken art det 
handlar om. Öppen, ”störd", jord utan vegetation är en plats där invasiva 
växter ofta etablerar sig, bl.a. eftersom ljustillgången är bra och 
konkurrensen från andra arter obefintlig. Jättebalsamin och jätteloka får 
enligt EU- och svensk lagstiftning inte avsiktligt transporteras och detta 
gäller även frön, växt- och rotdelar (även mindre grävarbeten i 
trädgårdsmiljö omfattas av denna lagstiftning). Läs mer i 
naturvårdsverkets vägledning för säker avfallshantering på 
naturvårdverkets hemsida. 

I våra trakter är det främst lupinen som är en besvärlig invasiv art som 
innebär mycket stora problem för mångfald av ängsväxter och 
pollinerande insekter. Lupinen omfattas inte av lagstiftning ännu men 
bör hanteras som de EU-listade arterna. Det bör även parkslide, som är 
betydligt mindre vanlig men mycket besvärlig att bekämpa. Andra arter 
som är viktiga att ha kännedom om och hantera på rätt sätt vid 
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 

Leksands kommun, Dalarnas län 

genomförande av planen är jättebalsamin, jätteloka och kanadensiskt 
gullris. 

2.3 STRANDSKYDD 

Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

2.4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta är jordarten på planområdet 
postglacial sand. 

En kompletterande geoteknisk undersökning ska tas fram inför 
bygglovsskedet. 

Radon 

Området ligger inom normalriskområde för radon, vilket dock inte kan 
utesluta radonhalter över riktvärdet. Fastigheter väster om aktuell 
fastighet har haft värden över 200 Bq/m3. Byggnadskonstruktioner ska 
utföras radonsäkra. 

2.5 BEBYGGELSE 

Befintlig bebyggelse 

Det finns ingen befintlig bebyggelse på planområdet, men befintliga 
bostadshus finns i dess direkta närhet både öster om, väster om och söder 
om området. Bebyggelsen öster om planområdet ligger längs med 
Sturbåtsvägen och utgörs av parhus i ett plan med gråa träfasader och 
tegelröda takpannor. Väster om planområdet, längs med Beckoxvägen, 
finns enplansvillor med faluröda träfasader och tegelröda takpannor. 
Söder om planområdet, längs med Sommargåsvägen, ligger också 
enplansvillor med faluröd träfasad och röda respektive svarta takpannor. 
I närområdet förekommer även villor i 1,5 och två våningar. 
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 
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De befintliga parhusen längs med Sturbåtsvägen öster om planområdet. Bilden är 
tagen från väster med planområdet i förgrunden. 
 

Den befintliga bebyggelsen längs Beckoxvägen, väster om planområdet. Bilden är 
tagen från öster och planområdet syns i förgrunden. 
 

Den befintliga bebyggelsen längs med Sommargåsvägen, söder om planområdet. 
Bilden är tagen från nordöst. 
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 

Leksands kommun, Dalarnas län 

 

Den befintliga bebyggelsen längs med den södra delen av Sturbåtsvägen, sydost om 
planområdet. Bilden är tagen västerifrån. 

Planerad bebyggelse 

I planen möjliggörs markanvändningen bostäder (B). Med användningen 
Bostäder avses enligt Boverket boende med varaktig karaktär. I 
användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av 
kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. 
Även gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden 
som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort. 

I användningen ingår också bostadskomplement av olika slag. 
Bostadskomplement kan ligga i eller i anslutning till bostaden och är 
sådant som är till för de boendes behov. Det kan till exempel vara garage, 
parkering, gäststuga, växthus eller liknande. 

Ny bebyggelse ska utformas med träfasader målade i faluröd eller grå 
slamfärg (f). Taken ska utformas med en minsta takvinkel på 22 grader 
(o) och på ett sådant sätt så att byggnaderna passar in i omgivningen, 
med fördel som sadeltak. Färg och material på taken regleras inte i 
detaljplanen. Detta syftar till att möjliggöra en estetiskt tilltalande 
utformning av solcellsförsedda tak. Om ny bebyggelse inte planeras att 
förses med solceller är emellertid rödfärgade tak att föredra, detta för att 
den nya bebyggelsen ska anknyta till den befintliga omgivande 
bebyggelsen. För att möjliggöra byggnader med 1,5 våningsplan samt 
byggnader med förhöjt väggliv men som samtidigt höjdmässigt passar in 
bland omgivande byggnader, ska högsta nockhöjd vara 8,5 meter (h1). 
Bestämmelserna kring utformning, takvinkel och höjd syftar till att den 
nya bebyggelsen ska utformas på ett sådant sätt att den passar in med 
omgivande befintlig bebyggelse och inte riskerar att på ett betydande sätt 
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 

Leksands kommun, Dalarnas län 

skapa olägenheter för de närboende genom exempelvis skuggning. För att 
ny bebyggelse ska anknyta till skalan på den omgivande bebyggelsen, 
samt för att möjliggöra infiltration av dagvatten på kvartersmark, 
begränsas den totala byggnadsarean till 40 % av fastighetsarean inom 
användningsområdet (e) och den totala ytan som får hårdgöras till högst 
55 % av fastighetsarean inom användningsområdet (n1). Begreppet 
hårdgjord yta omfattar i det här fallet asfalterade och grusade ytor samt 
ytor belagda med marksten eller markplattor. Även den bebyggda arean 
ska räknas som hårdgjord yta.  

Illustrationer 

Nedan visas några exempel på hur den nya bebyggelsen skulle kunna 
utformas och placeras. 

Illustration A visar hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut om det på 
planområdet bildas två nya fastigheter där enbostadshus byggs. I 
exemplet är fastigheterna cirka 1000 m2 stora. Den bebyggda arean är 
cirka 200 m2 per fastighet, vilket utgör 20 % av fastighetsarean. Den 
totala hårdgjorda ytan uppgår i exemplet till 260 m2, vilket utgör 26 % av 
fastighetsarean. 

Illustration B visar hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut om det på 
planområdet bildas fyra nya fastigheter där parhus byggs. I exemplet är 
de två fastigheterna i mitten cirka 450 m2 stora, de andra två 
fastigheterna är cirka 550 m2. Den bebyggda arean är cirka 110 m2 per 
fastighet, vilket utgör 24 % av fastighetsarean hos den minsta fastigheten. 
Den totala hårdgjorda ytan uppgår i exemplet till cirka 130 m2 per 
fastighet, vilket utgör 29 % av fastighetsarean hos den minsta fastigheten. 

Illustration C visar hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut om det på 
planområdet bildas fem nya fastigheter där det byggs kedjehus. I 
exemplet är de tre mindre fastigheterna cirka 300 m2 stora, medan de två 
större fastigheterna är cirka 550 m2. Den bebyggda arean är cirka 110 m2 
per fastighet, vilket utgör 37 % av fastighetsarean hos den minsta 
fastigheten. Den totala hårdgjorda ytan uppgår i exemplet till cirka 160 
m2 per fastighet, vilket utgör 54 % av fastighetsarean hos den minsta 
fastigheten. 
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Illustration A: Ett exempel på hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut om 
planområdet delas in i två fastigheter och bebyggs med enbostadshus 
 

Illustration B: Ett exempel på hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut om 
planområdet delas in i fyra fastigheter och bebyggs med parhus 
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Illustration C: Ett exempel på hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut om 
planområdet delas in i fem fastigheter och bebyggs med kedjehus 

2.6 SERVICE 

Service tillgodoses primärt inom Leksands-Noret som är beläget cirka 1,5 
km söder om planområdet med bland annat livsmedelsaffärer, 
systembolag, vårdcentral och apotek. En viss service finns emellertid på 
närmre håll, bland annat finns förskolan Myran 400 m norr om 
planområdet och Limhagen ÅVC 500 m öster om planområdet. 

2.7 TRAFIK 

Gatunät och biltrafik 

Trafiken till planområdet kommer att gå via Sommargåsvägen, vilken i 
gällande stadsplan för Käringbergsområdet (L362, 2029-P1976/1, laga 
kraft 76-04-27) är planlagd som allmän plats ”GATA” fram till där 
Sommargåsvägen ansluter mot Sturbåtsvägen. Härifrån och österut är 
Sturbåtsvägen i gällande detaljplan Noret 31:3 m.fl., MYRAN (L541,2029-
P380) planlagd som allmän plats med användningen ”LOKALGATA”. 
Denna del av Sturbåtsvägen omfattas av gemensamhetsanläggning Noret 
GA:3 och för den gäller enskilt huvudmannaskap.  

Från nya fastigheter inom planområdet ska utfart kunna ske både till 
kommunens gata och till den del av Sturbåtsvägen som har enskilt 
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huvudmannaskap. Om utfart ordnas till den delen av gatan med enskilt 
huvudmannaskap ska den berörda fastigheten läggas till i 
gemensamhetsanläggning Noret GA:3. 

Den utökning av biltrafik som de nya bostäderna i planförslaget medför 
bedöms inte påverka belastningen på vägnätet i området väsentligt. 

Kollektivtrafik 

Från busshållplats vid Siljansvägen, cirka 300 meter från planområdet, 
finns bussanslutning till centrala Leksand. 

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelväg finns längs med Sommargåsvägen och Sturbåtsvägen 
och löper genom planområdet. Gång- och cykelvägen ansluter västerut 
mot Siljansvägen, cirka 300 meter väster om planområdet, och leder via 
den mot centrala Leksand och mot Leksands strand. Österut fortsätter 
gång- och cykelvägen mot Limhagens industriområde och ÅVC. I övrigt 
saknas separata GC-vägar i närområdet och transport till fots sker på 
trottoarer och transport till cykel sker i samordning med biltrafik på 
lokalgator.  

Parkering 

Parkering som tillgodoser de nya bostädernas behov ordnas på 
kvartersmark. 

2.8 TILLGÄNGLIGHET 

Social tillgänglighet 

Det finns goda möjligheter att ta sig från planområdet till arbetsplatser, 
service och aktiviteter. Planområdet ligger på cykelavstånd från bl.a. 
skola, förskola, mataffär, vårdcentral och idrottsanläggning. På 
gångavstånd finns busshållplats varifrån buss kan tas in till centrum. I 
närområdet finns framförallt villor och parhus, men även några 
flerbostadshus, vilket ger viss social variation i området. 

Barnperspektiv 

Cirka 400 meter norr om planområdet ligger Myrans förskola och cirka 
600 meter söder om planområdet finns närmaste kommunala lekplats. 
Cirka 1500 meter söder om planområdet finns grundskola och 
gymnasium. Inom 300 meters radie från planområdet nås flera 
skogsbevuxna områden som erbjuder goda lekmöjligheter för barn och 
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unga. Ett mindre skogsområde direkt sydväst planområdet samt ett 
mindre skogsområde en liten bit väster om planområdet är planlagda 
som park på allmän plats. Ett större skogsområde strax sydöst om 
planområdet är utpekat som område för tätortsnära rekreation i 
översiktsplanen.  

Tillgänglighet för rörelsehindrade 

Det bedöms finnas goda möjligheter att uppfylla tillgänglighetskraven vid 
nybyggnation på planområdet. 

2.9 KULTURMILJÖ 

Fornlämningar 

Registrerade fornlämningar saknas inom planområdet.  

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Påträffas 
fornlämningar i samband med markarbete ska kontakt tas med 
länsstyrelsen. 

2.10 RISKER OCH STÖRNINGAR 

Buller 

Planområdet utsätts i mild grad för buller från biltrafik längs 
Sturbåtsvägen, men ljudnivåerna bedöms vara så pass låga att bostäder 
inom planområdet inte riskerar att utsättas för bullerproblematik.  

Enligt en bullerkartläggning som WSP utförde 2016 (Bullerkartläggning, 
Leksand, 2016), är den ekvivalenta ljudnivån på planområdet <55 dBA, 
vilket inte överskrider riktlinjerna för buller från väg- och spårtrafik vid 
bostadsbyggnads fasad som anges i förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och 
vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid 
en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  
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Då inga mätningar av trafikflöden gjorts för planområdet har de värden 
som bullerkartläggningen visar tagits fram efter en generell schablon på 
200 fordon/dygn, 1 % tung trafik och 30 km/h. Trafikflödet på 
Sturbåtsvägen bedöms i nuläget underskrida detta schablonvärde med 
god marginal, även med den uppskattade trafikökning som bedöms ske i 
och med de bostäder som planförslaget innebär. 

Utsnitt från WSP:s Bullerkartläggning, Leksand från 2016 med planområdets 
ungefärliga placering markerat i blått. 

Vibrationer 

Området bedöms inte påverkas särskilt av vibrationer. 

Förorenad mark 

Området bedöms inte vara påverkat av markföroreningar. 

Översvämningsrisk 

Enligt Leksand kommuns översiktsplan från 2014 är lägsta 
grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Österdalälven +165 m.ö.h. 
vilket grundas på 10 000-årsflödet. Marknivåerna i planområdet ligger 
över nivån som eventuellt kan drabbas av översvämning. 
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Hästhållning 

Planområdet används i dagsläget för hästhållning, delvis som paddock 
och delvis som beteshage. Hästarnas närvaro innebär viss 
omgivningspåverkan, framförallt i form av lukt och ljud. Cirka 5 % av 
svenskarna uppskattas vara allergiska mot häst, men enligt de 
miljömedicinska enheterna i Uppsala och Stockholm är spridningen av 
hästallergener i utomhusluft begränsad. Spridningen utomhus minskar 
drastiskt med avståndet från stallet och halterna är mycket låga redan 50 
meter från stallet. Risken för störningar på grund av allergener bedöms 
vara relativt liten i planförslaget men det finns risker för störningar i form 
av lukt och ljud. 

I planförslaget kommer avståndet mellan ny bebyggelse och 
stallbyggnaden att vara minst 48 meter. Den jordbruksmark som gränsar 
till de nya fastigheterna regleras så att den måste ha ett marktäcke av 
vegetation (n2). Detta innebär att marken kan användas som beteshage 
men inte som rasthage. Eftersom rasthagar ofta blir upptrampade och är 
svåra att hålla rena från gödsel kan de ge upphov till stark lukt. På detta 
sätt säkerställs ett avstånd på cirka 50 meter mellan fastighetsgräns och 
rasthage. Då anläggningen har färre än tio hästar och då den aktuella 
verksamheten sköts på ett diskret sätt, kan den anses vara en anläggning 
med mindre omgivningspåverkan. Eftersom hästhållning skett på platsen 
sen en tid tillbaka får ett visst inslag av ljud och lukt från hästar anses 
vara ett naturligt inslag i området.  

2.11 RÄDDNINGSTJÄNST 

Området är beläget inom cirka 15 minuters insatstid från Leksands 
brandstation. 

2.12 TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvatten 

Planområdet ingår inte idag i verksamhetsområde för VA men 
kommunalt vatten och spillvatten finns i planområdets närhet och de nya 
fastigheterna i planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och 
spillvatten. 

Söder om Sturbåtsvägen planläggs ett mindre område som idag är en 
pumpstation som teknisk anläggning (E). 

Inför byggnation på området kommer marken att behöva höjas cirka 1 
meter för att ge de kommande fastigheterna goda förhållanden till 
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anslutande väg samt god täckning av servisledningar. Detta för att 
undvika framtida fuktproblem. 

Dagvatten 

Planområdet ingår inte idag i verksamhetsområde för VA men 
kommunalt dagvatten finns i planområdets närhet och de nya 
fastigheterna i planområdet ska anslutas till kommunalt dagvatten. 

En dagvattenvolym motsvarande 10 mm nederbörd per hårdgjord 
kvadratmeter ska infiltreras eller fördröjas innan dagvattnet avleds till 
det kommunala dagvattennätet. 

Genom östra delen av planområdet löper idag ett kulverterat 
dagvattendike. Det är viktigt att detta dike finns kvar och anpassas till 
framtida behov för att säkerställa en god dagvattenhantering i området. 

 

Den blå linjen visar det kulverterade dagvattensdikets ungefärliga läge inom 
planområdet. 

Värme 

Inga fjärrvärmeledningar finns i planområdets direkta närhet och 
bebyggelsen runt omkring är inte ansluten till fjärrvärme. 

El 

El inom planområdet ska anslutas till befintligt elnät. 

Bredband/fiber 

Fiberledning finns längs med Sturbåtsvägen och Sommargåsvägen. 
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 

Leksands kommun, Dalarnas län 

Avfallshantering 

Detaljplanen ligger inom område med kommunal sophantering. Avfall 
hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter. Kommunens 
återvinningscentral är belägen cirka 500 meter öster om planområdet, i 
Limhagens industriområde. Närmsta återvinningsstation med 
förpacknings- och tidningsinsamling finns i Limsjöänget, bredvid 
Bilkompaniet, cirka 2,5 km från planområdet. 

3 SÅ GENOMFÖRS PLANEN 

3.1 ALLMÄN INFORMATION 

I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna 
har ingen självständig rättsverkan utan utgör en del av planhandlingarna 
och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Avgöranden 
i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och spillvattenanläggningar, 
vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag. 

3.2 ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidsplan 

Arbetet med detaljplan görs enligt plan- och bygglagens regler för 
standardförfarande PBL (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. 
Planprocessen beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan. 
Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som 
en följd av oförutsedda händelser. 
 

Samråd    Februari 2022 
Granskning   April 2022 
Antagande   Juni 2022 
Laga kraft, tidigast  Juli 2022 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Genomförandetid innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad. 
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att 
bygga i enlighet med detaljplanen och planen får inte ändras utan att 
särskilda skäl föreligger.  

418



21 

Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 

Leksands kommun, Dalarnas län 

Ändras, upphävs eller ersätts planen under genomförandetiden har 
fastighetsägaren rätt till ersättning från kommunen för den skada det 
medför. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen med 
tillhörande rättigheter att gälla tills planen ändras, ersätts eller upphävs. 
Ändras, upphävs eller ersätts planen efter att genomförandetiden utgått 
finns ingen rätt till ersättning för de rättigheter som går förlorade. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

I en detaljplan ska anges vem som är huvudman för den allmänna 
platsmarken.  

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för allmänna 
platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i 
detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt 
för en eller flera allmänna platser. 

Allmän plats  

I denna detaljplan föreslås en planbestämmelse som reglerar att 
huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats lokalgata (GATA). 

Detta innebär att det är fastighetsägarna gemensamt som ansvarar för 
utbyggnad, drift och underhåll av den allmänna platsmarken inom 
planområdet som omfattar lokalgata (GATA). 

Särskilt skäl till enskilt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken 
inom planområdet som omfattar lokalgata (GATA) är att det sedan 
tidigare är enskilt huvudmannaskap för gatan. Den befintliga gatan inom 
planområdet ingår i gemensamhetsanläggningen, Noret ga:3. 

Kvartersmark 

Ansvaret för utbyggnad, drift och underhåll av anläggningar inom 
kvartersmark ligger på respektive fastighetsägare. Fastighetsägarna har 
det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för ett 
genomförande av detaljplanen. 

3.3 AVTALSFRÅGOR 

Planavtal har tecknats med Norsbro Bygg & Entreprenad AB för att 
reglera ansvar och kostnader mellan kommunen och planintressenten. 

I övrigt ska erforderliga avtal träffas mellan berörda parter 
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 

Leksands kommun, Dalarnas län 

3.4 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsägare 

Planområdet omfattar följande fastigheter: 

• Noret 31:3  
• Noret 31:6  

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Genomförandet av detaljplanen kräver fastighetsrättsliga åtgärder. 

Fastighetsbildning 

Inom planområdet skapas möjligheten att bilda nya fastigheter genom 
avstyckning. En hel fastighet eller del av en fastighet kan överföras till 
annan fastighet genom fastighetsreglering. 

Gemensamhetsanläggningar 

Vid en anläggningsförrättning bestäms gemensamhetsanläggningens 
omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal för drift och utförande. 
För att förvalta de gemensamhetsanläggningar som inrättas kan 
samfällighetsförening/ar bildas i direkt anslutning till 
anläggningsförrättningen.  

Inga nya gemensamhetsanläggningar bedöms behöva bildas för planens 
genomförande. 

Ledningsrätt 

Ledningsrätt är en servitutsliknande rättighet som kan upplåtas till 
förmån för både en juridisk person eller en fastighet. Ledningsrätt kan 
upplåtas för ledningar för allmänna ändamål, exempelvis data- och 
telekommunikationsledning samt vatten- och avloppsledningar. 

Inom planområdet finns inga befintliga ledningsrätter. 

Befintlig rättighet 

Noret ga:3 (akt 2029–3310) förvaltas av Myrans samfällighetsförening 
och avser väg. 

Rättigheten bedöms påverkas av planförslaget, se fastighetsrättsliga 
konsekvenser. 
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 

Leksands kommun, Dalarnas län 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Ansökan om avstyckning, marköverföring genom fastighetsreglering samt 
bildande av gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller servitut 
inlämnas till Lantmäteriet, ifall något av detta skulle bli aktuellt.  

Berörda fastighetsägare ansvarar i sådant fall för att ansöka och bekosta 
fastighetsbildningsåtgärderna. 

Ifall en omprövning och inrättande av ledningsrätt skulle bli aktuell, söks 
och bekostas detta av berörd ledningsägare. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Detaljplanens genomförande medför följande fastighetsrättsliga 
konsekvenser. 

Del av detaljplanen (2029-P380) på fastigheten Noret 31:3 ska ersättas av 
ny detaljplan. Ersättandet innebär att kvartersmark (odling) ersätts med 
kvartersmark (bostäder). 

Del av detaljplanen (2029-P380) på fastigheten Noret 31:6 ska ersättas av 
ny detaljplan. Ersättandet innebär att kvartersmark (bostäder) ersätts 
med kvartersmark (teknisk anläggning). 

Bildas nya fastigheter inom planområdet som har utfart mot 
Sturbåtsvägen ska dessa anslutas till den befintliga 
gemensamhetsanläggning Noret ga:3. 

3.5 EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplanen föranleder flera olika kostnader.  

Detaljplanen är initierad av Norsbro Bygg & Entreprenad AB och 
kostnaderna ska i enlighet med kommunens praxis bäras av 
planintressenten.  

Kommunen ansvarar för upprättande, framtagande och handläggning av 
detaljplanen. 

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder som kan ske 
med stöd av detaljplanen bekostas och söks av fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren ska bekosta samtliga projekterings-, bygg- och 
anläggningsåtgärder inom området inklusive anslutningsavgifter till VA, 
el m.m. 
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Förslag till detaljplan för Västra Myran (del av Noret 31:3 m.fl.) 
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3.6 TEKNISKA FRÅGOR 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive 
fastighet 

Vatten och avlopp 

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av planområdets vatten- och 
avloppsledningar inom kvartersmark vilka ska anslutas till det 
kommunala ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt 

Dagvatten 

En dagvattenvolym motsvarande 10 mm nederbörd per hårdgjord 
kvadratmeter ska infiltreras eller (i andra hand) fördröjas. 
Dagvattenvolymer överstigande detta får anslutas till det kommunala 
ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt. 

El, tele, optik och uppvärmning 

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av planområdets el, tele, 
optik och fjärrvärme inom kvartersmark vilka ska anslutas till det 
kommunala ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt. 
Fastighetsägaren svarar även för kostnader som kan uppstå för 
ombyggnad/omlokalisering av befintliga ledningar och anläggningar som 
påverkas av exploateringen. 

4 KONSEKVENSER 

4.1 FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planens 
genomförande bedöms inte medföra några betydande effekter för miljön, 
hälsan eller hushållningsbestämmelser med naturresurser eller påtagligt 
skada riksintressena. Planområdet är beläget inom riksintresse för 
friluftslivet och är påverkat av särskilda bestämmelserna i 4 kap 2 § MB 
som bl.a. gäller för hela omgivningen utmed Siljan. En planläggning inom 
området bedöms inte innebära någon skada på eller reducering av 
riksintressets värden, då planen endast medger utveckling av den 
befintliga tätorten i begränsad omfattning. Inga miljökvalitetsnormer 
bedöms överskridas med anledning av planen. 
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4.2 UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  

Kommunen har tagit fram en undersökning om betydande miljöpåverkan 
för detaljplanen. Enligt bestämmelser i miljöbalken och plan- och 
bygglagen ska en plan eller ett program som antas medföra en betydande 
miljöpåverkan (BMP) genomgå en strategisk miljöbedömning. För att 
kommunen ska kunna göra ett ställningstagande om planen eller 
programmet medför en betydande miljöpåverkan eller inte genomförs en 
undersökning som identifierar omständigheterna som talar för eller emot 
en betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen bedöms inte medföra några betydande negativa effekter för 
miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelserna eller påtagligt skada 
riksintressen. Planförslaget bedöms därför vara förenligt med 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken 3 och 4 kap och bedöms inte 
heller innebära betydande miljöpåverkan. Någon strategisk 
miljöbedömning av planen bedöms därmed inte behövas, vilket innebär 
att en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver 
upprättas. Ett undersökningssamråd genomförs samtidigt som samråd 
för detaljplanen. 

4.3 ÖVRIGA KONSEKVENSER 

Planen innebär att paddocken kan försvinna och ytan för hästhållning 
därmed minska. Detta medför att möjligheterna till hästrelaterade 
aktiviteter kommer att minska på platsen. 

Planen innebär också att en liten del av den yta som idag är öppen kan 
komma att bebyggas. Ett genomförande av planen skulle innebära att de 
öppna siktlinjerna till viss del försvinner.  

En annan konsekvens av planen är att en bit mark som idag är 
ianspråktagen som tomtmark men planlagd som jordbruksmark, 
säkerställs som tomtmark genom att användningen ändras från odling 
(L) till bostäder (B). 

Planen medför även att det område med befintlig pumpstation som idag 
är planlagt som bostäder (B) säkerställs som teknisk anläggning (E) 
genom att användningen ändras.  

Ett genomförande av planen innebär att de närboendes utsikt kommer att 
förändras. 
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4.4 AVVÄGNING ALLMÄNNA OCH ENSKILDA INTRESSEN 

Enligt plan- och bygglagen är det en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark och vatten, hänsyn ska tas till både 
allmänna och enskilda intressen. Vid planläggning får mark tas i anspråk 
för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet och hänsyn ska tas till bland annat miljön. Vidare ska 
bestämmelserna i miljöbalken om hushållning med mark- och 
vattenområden tillämpas.  

Kommunens bedömning och avvägning i enlighet med PBL och MB är: 

• Att underlagen som har tagits fram tillsammans med detaljplanen 
visar på att det allmänna intresset för bostadsbyggnation väger 
tyngre än de övriga allmänna intressena som berörs. 
 

• Att planförslaget är ett lämpligt nyttjande av marken med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov samt medför en ur allmän 
synpunkt god hushållning. 
 

• Att föreslagen byggnation är lämplig med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och ger en 
god helhetsverkan. 
 

• Att detaljplanens föreslagna markanvändning inte bedöms 
föranleda någon fara för människors hälsa och säkerhet eller ge 
någon betydande olägenhet på annat sätt. 
 

Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen utifrån gällande 
lagstiftning, strategiska dokument, planeringsunderlag, tidigare politiska 
beslut, vikten av hållbar utveckling och behovet av nya bostäder i centrala 
lägen, att intresset av att ta planen i anspråk för bostadshus är det tyngst 
vägande intresset. 

5 MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

5.1 LEKSANDS KOMMUN 

Förslaget till detaljplanen har tagits fram av planarkitekter och mark- och 
exploateringsingenjör vid Leksands kommun och i nära dialog med 
övriga kompetenser inom Leksands kommun och inom kommunala 
bolag.  
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Upprättande enligt PBL 
2010:900 

Instans Datum 

Planbesked Utskottet för samhällsbyggnad 2020-11-19 § 112 

Godkänd för samråd Utskottet för samhällsbyggnad 2022-01-20 § 1 

Godkänd för granskning Utskottet för samhällsbyggnad 2022-03-24 § 40 

Godkänd för antagande Utskottet för samhällsbyggnad  

Antagen Kommunstyrelsen  

Vunnit laga kraft   
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Ebba Hammarlund 
2022-05-04 

2020/912 

Västra Myran (del av Noret  
 

Fastigheter inom planområdet  
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

 
  

 
 

 
 

Lagfaren ägare 

 
 

 
 

 

 
 

  
Lagfaren ägare 

 
 
Belastande rättigheter inom planområdet  
Belastad fastighet Förmånstagare Akt, ändamål, övrigt 

   

  Officialservitut, UTRYMME 
 

   
  
  
  

Gemensamhetsanläggningar med last av rättighet(er)  
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Ändamål, övrigt 

 
 

VÄG 

Förvaltande förening: 
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Fastigheter utom planområdet  
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-25 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 103 Dnr 2020/345 

Naturreservat Åkersön 

Beskrivning av ärendet 
Området är tätortsnära beläget intill Åkerö by och Leksands 
folkhögskola. I nära anslutning finns skolor och centrala Leksand. 
Vandringslederna Se människan och Siljansleden går genom området 
och österut ansluter strandpromenaden längs älven mot Övermo. 
Genom området går stigen Se människan som är ett konstprojekt i 
naturmiljö skapad i samarbete med och anpassad för personer med 
funktionsvariation. Området har höga naturvärden och höga sociala 
värden. Skogen utgörs till största delen av fuktig och bördig löv- och 
blandskog med gynnsamma miljöer för växter, vedsvampar, fåglar och 
insekter som annars är ovanliga i omgivningarna. I skogen finns gott 
om grova träd och grov död ved. 
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar att området skyddas 
mot framförallt avverkning och exploatering. Områdets totalareal är 
7,2 ha. 
  
Områdets betydelse som natur- och friluftsområde har länge varit känt 
för kommunen. En process att bilda naturreservat inleddes i december 
år 2004, processen nådde den gången inte fram till beslut och ärendet 
blev vilande från och med år 2007. År 2011 invigdes kulturstigen Se 
människan i området. 
Processen om reservatsbildning återupptogs år 2020. Området 
värderades under året och ett skifte inköptes i samband med detta. 
Förutom en liten del (0,3 ha) där markägaren valt att skriva 
intrångsavtal ägs marken idag av Leksands kommun. 
  
Under våren 2021 tog kommunen fram ett förslag till beslut och en 
skötselplan för området som skickades på remiss till alla intressenter i 
området. Ärendet är nu klart för beslut.  

Beslutsunderlag 
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan samt beslutskarta. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-25 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det område som 
avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. Kommunen 
fastställer samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 2, med stöd av 3 § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. 
Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun. 

Beslutet skickas till 
Strategisk planering 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-01-31 

Referens 
Dnr 2020/345    

Strategisk planering, Naturvård 
Ville Pokela, 0247-80237 
Ville.pokela@Leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Bildande av naturreservatet Åkersön. 

Beskrivning av ärendet 
Området är tätortsnära beläget intill Åkerö by och Leksands 
folkhögskola. I nära anslutning finns skolor och centrala Leksand. 
Vandringslederna Se människan och Siljansleden går genom området 
och österut ansluter strandpromenaden längs älven mot Övermo. 
Genom området går stigen Se människan som är ett konstprojekt i 
naturmiljö skapad i samarbete med och anpassad för personer med 
funktionsvariation. Området har höga naturvärden och höga sociala 
värden. Skogen utgörs till största delen av fuktig och bördig löv- och 
blandskog med gynnsamma miljöer för växter, vedsvampar, fåglar och 
insekter som annars är ovanliga i omgivningarna. I skogen finns gott 
om grova träd och grov död ved. 
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar att området skyddas 
mot framförallt avverkning och exploatering. Områdets totalareal är 
7,2 ha. 
  
Områdets betydelse som natur- och friluftsområde har länge varit känt 
för kommunen. En process att bilda naturreservat inleddes i december 
år 2004, processen nådde den gången inte fram till beslut och ärendet 
blev vilande från och med år 2007. År 2011 invigdes kulturstigen Se 
människan i området. 
Processen om reservatsbildning återupptogs år 2020. Området 
värderades under året och ett skifte inköptes i samband med detta. 
Förutom en liten del (0,3 ha) där markägaren valt att skriva 
intrångsavtal ägs marken idag av Leksands kommun. 
  
Under våren 2021 tog kommunen fram ett förslag till beslut och en 
skötselplan för området som skickades på remiss till alla intressenter i 
området. Ärendet är nu klart för beslut.  

Finansiering 
Marken ägs idag huvudsakligen av Leksands kommun. Inför beslutet om att 
bilda naturreservatet har en fullständig värdering av området utförts våren 
2021, värdet för kommunens mark i reservatet beräknas vara 640 000 
kronor. Baserat på värderingen ska kommunen efter att beslut tagits begära 
utbetalning på 50 % av värdet i form av statligt markåtkomstbidrag. 
Naturvårdsverket har gett kommunen ett positivt förhandsbesked angående 
markåtkomstbidraget. Summan av bidraget kommer uppskattningsvis att bli 
320 000 kronor.  
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Leksands kommun 

Datum 
2022-01-31 
 

Referens 
Dnr 2020/345 

Sida 
2(2) 

 

 

Vid bildande av reservatet tillkommer initiala kostnader för 
reservatsmärkning och skyltning, även till dessa åtgärder finns statliga bidrag 
att söka. Löpande skötsel i form av tillsyn och underhåll sker därefter inom 
ramen för ordinarie verksamhet. 
 

 

 

Förslag till beslut 
1. Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det område som 

avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. Kommunen 
fastställer samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 2, med stöd av 3 § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. 
Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan samt beslutskarta. 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Ville Pokela, Naturvårdshandläggare  
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Beslut om bildande av naturreservatet 
Åkersön i Leksands kommun. 
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Beslut 
Leksands kommun beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att 
förklara det område som avgränsats på bifogad beslutskarta, bilaga 
1, som naturreservat. Reservatets slutliga gränser utmärks i fält. 
Reservatets namn ska vara Åkersön. 
Leksands kommun fastställer samtidigt skötselplanen, bilaga 2, med 
stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. 
 
För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunen med 
stöd av 7 kap. 5, 6, och 30§ miljöbalken att nedan angivna 
föreskrifter ska gälla för naturreservatet (se föreskrifter). 
 
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden 
berörs inom reservatsområdet. 

Uppgifter om naturreservatet 
 

Namn Åkersön 
Kommun Leksand 
Län Dalarna 
NVR-id 1008727 
Naturgeografisk 
region 

Vågig bergkullterräng 

Fastigheter Åkerö 64:4, 31:2, 27:16, 6:38, 16:1, 31:2 
och 9:47 

Areal 7,2 ha 
Förvaltare Leksands kommun 

 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara den biologiska 
mångfalden. Skogen i området utgörs av löv- och blandskog med mycket 
död ved. Området gränsar mot Österdalälven samt en liten tjärn. 
Syftet är också att skydda och tillgängliggöra ett område för det rörliga 
friluftslivet. En vandringsled anpassad för personer med 
funktionsvariation går igenom området. 
 
Syftet ska tillgodoses genom att området med dess flora och fauna bevaras 
och åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv.  
Friluftsvärdet har högst prioritet längs de anlagda lederna i reservatet, på    
rastplatsen och konsthändelseplatserna. Naturvärdet har högsta prioritet i 
övriga området. 
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Skäl för beslut 
Området har höga naturvärden och höga sociala värden. Skogen 
utgörs till största delen av fuktig och bördig löv- och blandskog med 
gynnsamma miljöer för växter, vedsvampar, fåglar och insekter som 
annars är ovanliga i omgivningarna. I skogen finns gott om grova 
träd och grov död ved. 
 
Området är tätortsnära beläget intill Åkerö by och Leksands 
folkhögskola. I nära anslutning finns skolor och centrala Leksand. 
Vandringslederna Se människan och Siljansleden går genom 
området och österut ansluter strandpromenaden längs älven mot 
Övermo. Genom området går stigen Se människan som är ett 
konstprojekt i naturmiljö skapad i samarbete med och anpassad för 
personer med funktionsvariation.  
 
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar att området 
skyddas mot framförallt avverkning och exploatering.  
 
Området är del av detaljplan L203 upprättad 1951. I detaljplanen har 
området beteckningen Ra vilket innebär att området endast får användas 
som fritidsområde och får bebyggas endast med byggnader för 
fritidsändamål, museibyggnader eller jämförligt.  
Detta beslut om att bilda naturreservat står inte i strid med detaljplanen 
eller dess områdesbestämmelser. 
 
Detta beslut om att bilda naturreservatet Åkersön bidrar till att 
uppfylla de nationella miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- 
och djurliv liksom Naturvårdsplan 2012-2020 för Leksands 
kommun, åtgärderna G1, G2, H5 och H7. 

 

Föreskrifter  
För att säkerställa syftet med naturreservat förordnar Leksands 
kommun att nedan angivna föreskrifter ska gälla. Föreskrifterna 
gäller utöver vad som gäller enligt lag eller annan författning.  
 
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägaren och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet 
 
Det är förbjudet att: 
1.  uppföra byggnad eller anläggning, 
 
2.  anlägga väg,  

 
3.  gräva, schakta, utfylla, tippa, dika, dämma, anordna upplag eller på 
annat sätt skada/påverka mark och vatten, 
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4.  avverka, ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle eller utföra 
annan skogsvårdsåtgärd, 

 
 

5.  gödsla eller återföra aska i gödningssyfte eller använda 
bekämpningsmedel,  
 
6.  plantera in, så eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,  

 
7.  framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och 
snötäckt mark.  

 
 
 
B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare 
och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång 
  
Ägare och innehavare av särskild rätt skall tåla att följande anordningar 
utförs och att följande åtgärder vidtas; 
 
1. utmärkning av reservatet, uppsättning av informationstavlor samt 
anläggning och underhåll av leder, rastplats, konsthändelseplatser, 
parkeringsplats och andra anläggningar för friluftslivets behov,  
 
2. lederna samt konsthändelseplatsernas närmaste omgivningar hålls öppna 
och tillgängliga genom röjning av träd som är klenare än 10 cm i 
brösthöjd, 

 
3. genomförande av undersökningar för uppföljning av skötselplanen och 
naturreservatets syfte. 
 
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren att 
utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel. 
 
 
C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § om rätten att färdas och vistas inom 
reservatet samt om ordningen i övrigt  
 
Det är förbjudet att: 
 

1. skada växande eller döda – stående eller omkullfallna träd, stubbar 
och buskar,  
 

2. gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedsvampar eller samla 
in djur, 
 

3. framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och 
snötäckt mark. 
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Generella undantag från föreskrifter 
 
Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för 
förvaltaren, eller den som förvaltaren utser, att utföra de insatser 
som behövs för naturreservatets vård och skötsel, och som framgår 
av föreskrifterna under B. Föreskrifterna ska inte heller utgöra 
hinder för uppföljning av bevarandemål och åtgärder, eller vid 
tillsyn. 

 

Beskrivning av området 
 

Naturvärden 
Skogen i området utgörs av lövskog och lövdominerad blandskog. Trots 
att skogen uppkommit på tidigare öppna kulturmarker är de skogliga 
naturvärdena idag höga. Det finns rikligt med död ved i skogen, särskilt 
värdefull är den grova döda veden av asp, tall och björk. 
Området är till största del klassat som naturvärdesobjekt av 
Skogsstyrelsen. 
 
Friluftsvärden 
Området är mycket välbesökt tack vare det centrala läget. Siljansleden och 
Se människan går igenom reservatet. Se människan är en led och ett 
konstprojekt i naturmiljö. Längs leden som på olika vis är anpassad för 
personer med funktionsvariation finns så kallade konsthändelseplatser. Det 
är platser med konst skapad av personer med funktionsvariation i 
samarbete med olika konstnärer.  
 

 

Ärendets beredning 
Områdets betydelse som natur- och friluftsområde har länge varit 
känt för kommunen och förslag om att bilda naturreservat för 
området inkom till kommunen år 1998 från Kjell Leander som då 
var lärare på folkhögskolan i området. 
 
En process att bilda naturreservat inleddes i december år 2004 i och 
med att staten beviljade kommunen ekonomiskt stöd dels till 
processen och dels till markinlösen. Skogsvårdsstyrelsen fick 
uppdraget att ta fram ett förslag till skötselplan. Där efter togs 
kontakter med markägare, by och allmänhet genom möten, 
vandringar och information. Processen nådde den gången inte fram 
till beslut och ärendet blev vilande från och med år 2007. 
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År 2011 invigdes kulturstigen Se människan i området. Se 
människan är ett projekt där konstintresserade personer med olika 
typer av funktionsvariation tillsammans med konstnärer hittar 
spännande uttryck och språk för ett verk, en konstpaus och 
upplevelser i naturen med tillgänglighet för alla. 
 
Processen om reservatsbildning återupptogs år 2020. Området 
värderades under året och ett skifte inköptes i samband med detta. 
Förutom en liten del där markägaren valt att skriva intrångsavtal ägs 
marken idag av Leksands kommun.  
 
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade 2021-02-18 om att skicka 
ut ett nytt förslag till naturreservat på remiss. 
 
Remissomgång 2021.02.26-2021.03.31 
 
Sändlista: 
Naturvårdsverket 
Länsstyrelsen Dalarna 
Skogsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Naturskyddsföreningen Leksand  
Leksands fågelklubb 
Friluftsfrämjandet Leksand  
Leksands Folkhögskola 
Leksands snöskoterklubb 
Åkerö byalag  

 
Inkomna synpunkter under remissomgången: 
 
Länsstyrelsen Dalarna föreslår några omformuleringar, strykningar 
och förtydliganden av mera formell karaktär i beslutet och 
skötselplanen. Länsstyrelsen föreslår också att en föreskriftskarta 
kan läggas till i skötselplanen. 
De föreslagna ändringarna har till största del införlivats i beslutet. 
En föreskriftskarta kommer att läggas till beslutet när framtiden för 
konsthändelseplatserna är klargjord.  
 
 
Skogsstyrelsen har inga synpunkter på beslutet och skötselplanen. 
Skogsstyrelsen ser positivt på förslaget. 
 
 
Leksands snöskoterklubb framför att de tidigare har underhållit en 
skoterled igenom området mellan brofästet och Siljan. Ledens 
underhåll och betydelse har dock minskat sedan macken och 
tankningsmöjligheterna på Åkerö försvann. Klubben framför att 
tillgången till brofästet via området fortsatt är viktigt för att kunna ta 
sig över älven på ett säkert sätt.  
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- Kommunen påminner om att terrängkörningslagen gäller såväl 
inom som utanför reservatet. Någon officiell skoterled har inte 
gått genom området tidigare, men i och med att strandskogen 
mellan vandringsleden och älven är undantagen från det senaste 
reservatsförslaget så kan det gå att hitta en lösning för att nå 
brofästet med skoter utan att köra genom naturreservatet.  

 
 
Leksands folkhögskola ställer sig i en skrivelse tveksamma till 
lämpligheten i att bilda naturreservat i området. Sammanfattningsvis 
befarar skolan att området ska växa igen och att föreskrifterna i 
naturreservatet kommer att omöjliggöra friluftsliv i området samt att 
naturreservatet kommer att vara ett hinder för skolans utveckling. 
Skolan påminner om att området tidigare utgjorts av öppna 
hagmarker. 
 
- Kommunens syfte med att bilda naturreservat i området är att 

säkra områdets natur- och friluftsvärden samt att göra dem 
tillgängliga för besökare. Genom reservatsbildningen kommer 
områdets värden att lyftas och kunna förvaltas på ett bättre och 
mera långsiktigt sätt. Att markerna idag är skogsklädda är 
anledningen till såväl det höga naturvärdet och friluftsvärdet. Det 
finns ingen långsiktigt hållbar möjlighet för kommunen att idag 
öppna upp och återskapa hagmarker på platsen. Kommunens 
avsikt är att vårda området på ett bättre sätt i framtiden och 
bildande av naturreservatet är ett viktigt steg på den vägen. 
 

Kommunen bjöds den 2021-09-23 in av Leksands folkhögskola till 
ett uppföljande möte med fältvandring samt diskussion om de 
synpunkter som skolan lämnat. Diskussionerna var konstruktiva och 
det bestämdes att ett förtydligande om att årligen se över behovet av 
att säkra försvagade träd längs yttergränsen på området läggs till i 
skötselplanen.  

 
Ett justerat förslag skickades 2021-12-14 från Kommunen till 
Leksands folkhögskola, skolan inkom med synpunkter på denna 
2021-12-15. Skolan framför att det är viktigt att t ex planerad 
dragning av fjärrvärme i stigar/leder inte förhindras av 
reservatsbildningen samt att föreskrifterna tillåter plogning och 
sandning av stigar/leder.  
 
- Kommunen anser att båda synpunkterna tillmötesgås i det 

slutgiltiga beslutet. Att bevilja dispens från 
reservatsföreskrifterna för att anlägga t ex ledning för fjärrvärme 
i stig/led ska vara möjlig, men kan kräva tillstånd eller dispens 
enligt andra gällande föreskrifter och lagar än de som anges i 
detta beslut. Plogning, sandning och annan skötsel av stigar/leder 
är möjligt att utföra enligt föreskrifterna. 
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Stiftelsen hantverk och utbildning ställer sig bakom Leksands 
folkhögskolas skrivelse. 
 
 
Stiftelsen Walléngården ställer sig bakom Leksands folkhögskolas 
skrivelse. Stiftelsen vill ha bättre utsikt mot noret och befarar att 
områdets naturvärden kommer att gå till spillo om naturreservatet 
bildas. Stiftelsen vill att kommunen ka behålla beslutanderätten över 
området och därför låta bli att bilda naturreservat.  
 
- Kommunen anser att naturvärdena kommer att förvaltas på ett 

bättre och mera långsiktigt sätt genom att de skyddas i 
naturreservat. Kommunen avsäger sig inte beslutanderätten i 
området i och med att naturreservatet bildas, kommunen äger 
och förvaltar området även fortsättningsvis. Utsikten mot noret 
påverkas inte av reservatsbildningen eftersom strandpartiet norr 
om leden inte är med i nuvarande förslag på avgränsning. 

 
Övriga intressenter i sändlistan har inte inkommit med synpunkter. 

  

Motivering till beslut 
 
Miljömål 
Bildandet av detta reservat bidrar till att uppfylla miljömålen 
”Levande skogar” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”.  
 
Intresseprövning 
Enligt 7 kap 25 § MB ska hänsyn tas till enskilda intressen. En 
inskränkning i enskilds rätt att använda mark och vatten får inte gå 
längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 
Föreskrifterna under A har utformats så att de förbjuder åtgärder 
som påtagligt kan skada områdets värden.  
 
I fråga om undantag från föreskrifterna så bedömer kommunen att 
undantagen kan göras utan att risk för skada på de utpekade värdena 
föreligger.  
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Upplysningar 
 

Dispens från föreskrifter  
Kommunen får meddela dispens från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl, enligt 7 kap 7 § miljöbalken.  
 
Verksamheter och åtgärder kan kräva tillstånd eller dispens enligt 
andra gällande föreskrifter och lagar än de som anges i detta beslut.  
 
Bestämmelserna i skogsvårdslagen och Skogsstyrelsens föreskrifter 
om bekämpning av skadeinsekter och tillvaratagande av skadad skog 
gäller inte inom naturreservatet, i den mån vad där sägs strider mot 
föreskrifterna i naturreservatet. Det innebär att eventuella vindfällen 
och stormskadad skog ska lämnas orörda.  Uppkommer 
insektsskador på skog i anslutning till naturreservatet som en följd 
av att åtgärder för insektsbekämpning inte vidtagits inom 
naturreservat ska frågan om ersättning bedömas enligt 
skadeståndsrättsliga regler.  
 
För verksamheter som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön ska 
alltid en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken göras. 
Exempel på sådana åtgärder är tävlingar av olika slag. Anmälan görs 
till Länsstyrelsen i Dalarnas län.  

 
Underrättelse om beslut 
Underrättelse om beslut sker enligt förordning om områdesskydd 
enligt miljöbalken. Beslutet kungörs på det sätt som gäller för 
författningar i allmänhet. Beslutet sänds till markägarna och vissa 
myndigheter samt andra berörda.  
 
Överklagan 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga.  

 

Bilagor 
Bilaga 1: Beslutskarta 
Bilaga 2: Skötselplan med skötselplanskarta 
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Skötselplan för naturreservatet Åkersön  
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1. Beskrivning av naturreservatet 
 
1.1 Administrativa data 
 
Namn Åkersön 
Län Dalarna 
Kommun Leksand 
NVR id 1008727 
Areal 7,2 ha 
Markslag Lövskog och blandskog 
Anordningar Informationsskyltar, slogbod, bänkar, 

eldplats, entréportaler, konsthändelseplatser, 
belysning 

 
 
1.2 Beskrivning av området 
Åkersöns naturreservat är 7,2 ha stort. Området angränsar i norr mot Österdalälven och 
Leksands folkhögskola, i söder mot bostadsområden. 
 
Skogen i området domineras av lövskog uppkommen på gamla kulturmarker och hyser idag 
höga naturvärden med många grova och gamla träd samt död ved. 
Området är till största del klassat som naturvärdesobjekt av Skogsstyrelsen. 
 
Området är välbesökt av såväl boende som besökare i Leksand. Två vandringsleder med 
tillhörande naturinformation och konstverk finns i området. 
 
1.3 Geologi och topografi 
I de låglänta delarna av området sträcker sig som en dalgång i öst-västlig riktning det som 
fram till cirka 6000 år f.kr var älvens utlopp ur Siljan. Därefter ändrade älven sitt utlopp till 
Österdalälvens nuvarande läge. Dalgången efter den gamla älvfåran är idag fuktig och i västra 
delen finns en liten tjärn i en så kallad dödisgrop. På den höga sandjordsplatån i norr på öns 
högsta nivå ligger idag Leksands folkhögskola. Ner mot Siljan och Österdalälven stupar tvära 
rasbranter som till största delen är vegetationsklädda. 
 
1.4 Naturvärden 
 
Skogen utgörs av lövskog och lövdominerad blandskog. Trots att skogen uppkommit på 
tidigare öppna kulturmarker är de skogliga naturvärdena idag höga. Det finns rikligt med död 
ved i skogen, särskilt värdefull är den grova döda veden av asp, tall och björk.  
Fågellivet i området är omvittnat rikt och i lövskogen häckar årligen många sångare och andra 
småfåglar. Hackspettarna trivs i området och spåren efter deras födosök och bohål kan ses på 
många håll. 
Stora mängder med olika arter av tickor knutna till lövträd har hittats i skogen. Till följd av 
områdets historik är det ännu svårt att hitta de mest kontinuitetskrävande tickorna men rikliga 
mängder av de mera allmänna arterna finns i hela området. Mycket gnagspår av vedlevande 
insekter kan också ses på den döda veden, men inga riktade inventeringar har ännu gjorts för 
att kartlägga dessa artgrupper. 
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1.5 Naturvårdsarter i reservatet 
 
I området har ett antal naturvårdsintressanta arter påträffats. 
 
Artgrupp Svenskt namn Latinskt namn Kategori naturvård 
Kärlväxter Strutbräken Matteuccia 

struthiopteris 
Signalart 

 Tibast Daphne mezereum Signalart 
Fåglar Mindre hackspett Dendricopos minor Rödlistad (NT), 

signalart 
 Gråspett Picus canus Signalart 
Svampar Barkticka Rigidoporus corticola Signalart 

 
 
1.6 Friluftsliv 
Området är ett mycket värdefullt tätortsnära skogsområde nära förskolor, skolor, 
bostadsområden och centrala Leksand. I området finns en slogbod med eldningsplats. 
Siljansleden korsar området och i nära anslutning finns Solvändan och en vandringsled österut 
mot Övermo. Vandringsleden ”Se människan” och informationsskyltar har gjorts tillgängliga 
för personer med funktionsvariation. 
 
1.7 Kulturvärden samt historisk och nuvarande markanvändning 
Delar av det idag skogsklädda området var så sent som i början av 1900-talet öppen mark som 
nyttjades för odling, bete och slåtter. Under 1950-talet uppstod diskussioner om hur området 
skulle användas och ett förslag var att bygga en folkpark, ett annat var att bygga hotell. Det 
hela utmynnade i att folkhögskolan startade år 1953. Till stor del med hjälp av en donation 
från konstnären Gustaf Wallén. Idag utnyttjas området främst för friluftsliv och 
naturupplevelser. Genom området går stigen Se människan med tillhörande 
konsthändelseplatser. 
  
 
2. Plandel 
 
2.1 Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Skogen i 
området utgörs av löv- och blandskog med mycket död ved. Området gränsar mot 
Österdalälven samt en liten tjärn.  Syftet är också att skydda och tillgängliggöra ett område för 
det rörliga friluftslivet. En vandringsled anpassad för personer med funktionsvariation går 
igenom området. 
 
Syftet ska tillgodoses genom att området med dess flora och fauna bevaras och åtgärder vidtas 
för att underlätta allmänhetens friluftsliv. 
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2.2 Prioriteringar mellan bevarandevärden och vald skötsel 
Naturreservatet innehåller både höga skogliga naturvärden och höga friluftsvärden.  
Friluftsvärdet har högst prioritet längs de anlagda lederna i reservatet, på rastplatsen och 
konsthändelseplatserna. Naturvärdet har högsta prioritet i övriga området. 
Tillsyn av enskilda träd som riskerar att falla längs yttergränsen på området ska göras årligen. 
Träd i kanten på området som kan komma att behöva fällas med hänsyn till kringliggande 
fastigheter bör i första hand inte forslas bort utan fälls in i reservatet om det anses vara 
lämpligt med hänsyn till tillgänglighet och friluftslivsvärden.  
 
 
2.3 Skötselplanskarta 

 
 
2.4 Skötselområde 1: Löv- och blandskog 
 
Beskrivning 
Skogen i området utgörs främst av löv- och blandskog. Mindre partier som domineras av tall 
finns i älvnipan och centralt längs Se människan stigen. Lövskogen består främst av björk, asp 
och al men bitvis finns även ett stort inslag av sälg och rönn. På de flesta håll finns rikliga 
mängder med död ved.  
  
Bevarandemål 
Målet är att bevara och återskapa lövskog med höga naturvärden.  
I övrigt lämnas skogen i huvudsak för fri utveckling.  
 
 
 

447



2022-01-31 
  Dnr: 2020/345 

6 
 

Skötselåtgärder 
De delar av skogen som utgörs av lövskog kan komma att behöva skötselåtgärder i form av 
försiktiga röjningar och gallringar, framför allt för att förhindra att granen konkurrerar ut 
lövträd och tallar. Åtgärderna ska i första hand gynna trädslagen asp och sälg, i andra hand 
rönn och tall.  
Även tallskogspartierna kan komma att hotas av graninväxt och ska vid behov röjas på granar, 
de äldre tallar som finns ska bevaras.  
Alla åtgärder i området ska ske i samråd med kommunens naturenhet.  
 
 
2.5 Skötselområde 2: Tjärn och myr 
 
Beskrivning 
Tjärnen är en så kallad dödisgrop av eutrof karaktär med ett största djup på 6 meter. 
Omsättningstiden är lång eftersom det inte finns några tillföden. Klarvattenytan är ca 0,5 ha 
och längs stränderna växer vass. Bäcken som går österut mot Österdalälven grävdes och 
fördjupades i slutet på 1980-talet i samband med ett projekt år 1987 då man placerade en 
omrörare för syresättning i tjärnen. 
 
Bevarandemål 
En tjärn med öppen vattenyta och ett anslutande myrområde av öppen karaktär utan 
igenväxning av sly. 
 
Skötselåtgärder 
Årlig översyn av tjärnen och myren. Bilddokumentation av tjärnen ska ske vart 3:e år. 
Våtmarken slyröjs vid behov. 
 
 
2.6 Skötselområde 3: Stigar och leder 
 
Beskrivning 
Från den östra entrén går Se människan-stigen och Siljansleden västerut längs älven in i 
området mot Leksands folkhögskola. Stigen delar sig ganska omgående. Till vänster mot 
Åkerstjärn leder Se människan-stigen med tillhörande konsthändelseplatser, bänkar och 
brygga och via tjärnens norra strand till den västra entrén och parkeringen. Vid entréerna finns 
portaler över stigen samt skyltar med karta och information om reservatet. Parkeringsplats för 
besökare som kommer med bil finns vid den västra entrén. 
 
Bevarandemål 
Väl underhållna och framkomliga vandringsleder och stigar. Funktionella anläggningar. 
Välhållna entréportaler och informationsskyltar. En fungerande parkeringsplats. 
 
Skötselåtgärder 
Vandringsleder och stigar ses över och röjs 3 gånger per år, 1 meter på var sin sida om stigen. 
Inom en 5 meters zon från stigen kan siktröjning ske vid behov, siktröjning är framför allt en 
trygghetsskapande åtgärd som avser att förbättra sikten längs stigarna. Ytbeläggningen på 
lederna kontrolleras årligen. 
Konsthändelseplatserna med tillhörande skyltar och anordningar ses över årligen i maj månad 
och åtgärdas vid behov. 
Reservatskyltar och skyltställ ses över varje år och byts ut vid behov av naturenheten.  
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2.7 Skötselområde 4: Rastplats 
Beskrivning 
Rastplats med slogbod, eldningsplats och bord med bänkar.  
 
Bevarandemål 
En fungerande rastplats med funktionella anläggningar.  
 
Skötselåtgärder 
Anläggningar ses över 2 gånger per år och restaureras vid behov. 
 
 
2.8 Skogsbrand 
Alla bränder, även de som startat genom blixtnedslag, ska släckas enligt gällande 
brandlagstiftning. 
 
2.9 Insektsangrepp 
Tillfälliga insektsangrepp ska inte åtgärdas. 
 
2.10 Jakt 
Området är detaljplanelagt och jakt är därför ej tillåten. 
 
2.11 Dokumentation och uppföljning 
Kommunen ansvarar för att dokumentera tillsynsarbetet samt alla åtgärder. Den ansvariga 
enheten är Naturenheten som ligger under avdelningen för Strategisk planering. 
 
2.12 Revidering av skötselplan 
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras då uppföljningen indikerar att behov finns, eller 
om skötselplanen i övrigt är inaktuell 
 
 
2.13 Ansvarsfördelning skötselområden, enhetsvis 
 

Skötselobjekt Åtgärder Tillsyn Utförare 
Vandringsleder och 
stigar   
 

Ses över och röjs 3 
gånger per år, 1 meter på 
var sin sida om stigen. 
Inom en 5 meters zon 
från stigen kan 
(försiktig) siktröjning ske 
vid behov. 
Ytbeläggningen på 
lederna kontrolleras 
årligen och restaureras 
vid behov.  
 

Naturenheten Leksandsbostäder 

Rastplats med slogbod 
och grillplats  
 

Anläggningar ses över 2 
gånger per år och 
underhålls/restaureras 
vid behov. 

Naturenheten Leksandsbostäder 
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Konsthändelseplatser 
 

Ses över årligen och 
underhålls/restaureras 
vid behov. 
 

Kulturenheten Leksandsbostäder 

Informationsskyltar  
 

Ses över årligen och 
underhålls/byts ut vid 
behov. 
 

Naturenheten Naturenheten 

Bilddokumentation av 
tjärnen  
 

Bilder tas från 4 fasta 
fotopunkter vart tredje år 
för att kunna följa 
utvecklingen av 
vegetationen i tjärnen. 
 

Naturenheten Naturenheten 

Parkeringsplatsen  
 

Ses över årligen och 
underhålls/restaureras 
vid behov. 
 

Naturenheten Leksandsbostäder 

Träd längs yttergränsen Ses över årligen med 
avseende på försvagade 
träd som riskerar att falla 
över gränsen. Åtgärdas 
vid behov genom att 
företrädesvis fälla träd in 
i området. 

Naturenheten Leksandsbostäder 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-25 

Referens 
Dnr 2022/533    

Administrativ service 
Sophia Ek 
sophia.ek@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Beslut om upphörande av kommunfullmäktiges beslut 
fattat 1990-11-21, § 10 – regler för privat utbyggnad av 
VA-ledningar kopplat till upprättande av 10%-avtal 
mellan Leksand Vatten och VA-exploatörer 

Beskrivning av ärendet 
Under årens lopp har ett flertal så kallade 10 %-avtal upprättats mellan 
Leksand Vatten AB och VA-exploatörer i enlighet med beslut fattat i 
Leksands kommuns kommunfullmäktige 1990-11-21, § 102. 
Enligt 10 %-avtalen erlägger VA-exploatören endast 10 % av 
anläggningsavgiften och bygger VA-anläggningen som sedan överlåts till 
Leksand Vatten AB att ansvara för. 
Avtalen har visat sig strida mot gällande skatteregler och därmed krävs en 
omförhandling av befintliga avtal. Av den anledningen arbetar bolaget med 
att omförhandla redan ingångna avtal och bedömer inte att några särskilda 
övergångsbestämmelser behövs för att kommunfullmäktiges beslut ska 
upphöra att gälla, enbart att möjligheten att upprätta nya avtal omöjliggörs så 
snart som möjligt. 
Leksand Vatten AB förordar att kommunfullmäktiges beslut från 1990-11-
21, § 102, ska upphöra att gälla från och med 1 augusti 2022 i syfte att inga 
liknande avtal ska vara möjliga att upprätta med hänvisning till beslutet. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Att kommunfullmäktiges beslut 21 november 1990 § 102, kopplat till 
10 %-avtal ska upphöra att gälla från och med den 1 augusti 2022. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-25 
Beslut KF § 102, daterat 1990-11-21 
Tjänsteskrivelse, Leksand Vatten AB, daterad 2022-04-07 
Beslut, styrelsen Leksand Vatten AB § 27, daterat 2022-04-07 

Slutligt beslut skickas till 
Leksand Vatten AB 
Sektorchef, Åke Sjöberg 
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PREL Tj 10% avtal 

Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand 

Kundservice 0247-44 100  E-post info@dvaab.se  dalavattenavfall.se   Organisationsnummer 556714-8555 

 

 

 

Datum 
2022-04-07 

Sida 
1(1) 

   

  

 

 
 

 

 

 Styrelsen i 

Leksand Vatten AB 

 

Avtal 10%, upphävande av KF-beslut 
 
 

Förslag till beslut 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att upphäva beslut fattat 1990-11-21, § 102, kopplat till 
upprättande av 10% avtal. 
 

Sammanfattning 
Under årens lopp har ett flertal så kallade 10% avtal upprättats mellan 
Leksand Vatten AB och VA-exploatörer i enlighet med beslut fattat i 
Leksands kommuns Kommunfullmäktige, KF §102 1990-11-21. 
 
Enligt 10%-avtalen erlägger VA-exploatören endast 10% av 
anläggningsavgiften och bygger VA-anläggningen som sedan överlåts till 
Leksand Vatten AB att ansvara för. 
 
Avtalen har visat sig strida mot gällande Skatteregler och därmed krävs 
en omförhandling av befintliga avtal.  
 
Leksand Vatten AB förordar att Kommunfullmäktiges beslut  
1990-11-21, § 102 upphävs i syfte att inga likande avtal ska vara möjliga 
att upprätta med hänvisning till beslutet. 
 
 

Beslutsunderlag  
-KF §102 1990-11-21 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(18) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

  
  

 Dnr. 2022/36 
 

Plats och tid Digitalt möte via Teams 
Torsdag 7 april 2022, kl. 09:00-11:00 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

 
Per Spik, ordförande 
Mats Rönnblad (ersätter Elisabet Ingels, vice ordförande) 
Mats Pettersson 
Mats Oscarsson  
Sara Shahryari 
 
 
 

                                

Övriga närvarande Lisbeth Martinsson Skinnar                Vice VD, AO-chef VA 
Lisa Sirsjö                                           AO-chef Avfall 
Petra Gunnarsson                               Ekonomichef 
Torbjörn Rewesby                              Projektchef 
Malin Liss Lundeberg                         Avfallsstrateg § 32 
Karin Hansson                                   Sekreterare 

Justerande Mats Pettersson 

Paragrafer 19-34 
 
Underskrifter 
 Ordförande 

 
  

 Per Spik  

 Justerande 
  

 Mats Pettersson  

 Sekreterare 
  

 Karin Hansson  
 
 
  

Transaktion 09222115557467237256 Signerat KH, PS, MP
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Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

  
  

 Dnr. 2022/36 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 27 Avtal 10% upphävande av KF beslut 
 
 
Beslut 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att upphäva beslut fattat 1990-11-21, § 102, kopplat till 
upprättande av 10% avtal. 
 
Sammanfattning 
Under årens lopp har ett flertal så kallade 10% avtal upprättats mellan 
Leksand Vatten AB och VA-exploatörer i enlighet med beslut fattat i 
Leksands kommuns Kommunfullmäktige, KF §102, 1990-11-21. 
 
Enligt 10%-avtalen erlägger VA-exploatören endast 10% av 
anläggningsavgiften och bygger VA-anläggningen som sedan överlåts till 
Leksand Vatten AB att ansvara för. 
 
Avtalen har visat sig strida mot gällande Skatteregler och därmed krävs en 
omförhandling av befintliga avtal.  
 
Leksand Vatten AB förordar att Kommunfullmäktiges beslut  
1990-11-21, § 102 upphävs i syfte att inga likande avtal ska vara möjliga att 
upprätta med hänvisning till beslutet. 
 
Beslutsunderlag  
-KF §102, 1990-11-21 
-Tjänsteskrivelse Avtal 10%, upphävande av KF-beslut, 2022-03-09 
 
Bilaga 
-KF §102, 1990-11-21 
 
Skickas till 
Leksands kommun 
  

Transaktion 09222115557467237256 Signerat KH, PS, MP
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From:                                 Karin Hansson
Sent:                                  Thu, 21 Apr 2022 06:19:33 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             Protokollsutdrag LVAB 220407 §27 Avtal 10% upphävande av KF beslut
Attachments:                   Bilaga § 27 Kf §102 1990-11-21.pdf, Bilaga § 27 Tänsteskrivelse 10% avtal.pdf, 
Protokoll LVAB 220407 § 27 Avtal 10% upphävande av KF beslut GDPR.pdf

Hej 
 
Översänder protokoll från LVAB för vidare hantering inom kommunen. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Karin Hansson 
Bolagssekreterare 
Dala Vatten och Avfall AB 
Telefon: 0247-44 160 
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Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand 

Kundservice 0247-44 100  E-post info@dvaab.se  dalavattenavfall.se   Organisationsnummer 556714-8555 

 

 

 

Datum 
2022-04-07 

Sida 
1(1) 

   

  

 

 
 

 

 

 Styrelsen i 

Leksand Vatten AB 

 

Avtal 10%, upphävande av KF-beslut 
 
 

Förslag till beslut 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att upphäva beslut fattat 1990-11-21, § 102, kopplat till 
upprättande av 10% avtal. 
 

Sammanfattning 
Under årens lopp har ett flertal så kallade 10% avtal upprättats mellan 
Leksand Vatten AB och VA-exploatörer i enlighet med beslut fattat i 
Leksands kommuns Kommunfullmäktige, KF §102 1990-11-21. 
 
Enligt 10%-avtalen erlägger VA-exploatören endast 10% av 
anläggningsavgiften och bygger VA-anläggningen som sedan överlåts till 
Leksand Vatten AB att ansvara för. 
 
Avtalen har visat sig strida mot gällande Skatteregler och därmed krävs 
en omförhandling av befintliga avtal.  
 
Leksand Vatten AB förordar att Kommunfullmäktiges beslut  
1990-11-21, § 102 upphävs i syfte att inga likande avtal ska vara möjliga 
att upprätta med hänvisning till beslutet. 
 
 

Beslutsunderlag  
-KF §102 1990-11-21 
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Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(18) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

  
  

 Dnr. 2022/36 
 

Plats och tid Digitalt möte via Teams 
Torsdag 7 april 2022, kl. 09:00-11:00 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

 
Per Spik, ordförande 
Mats Rönnblad (ersätter Elisabet Ingels, vice ordförande) 
Mats Pettersson 
Mats Oscarsson  
Sara Shahryari 
 
 
 

                                

Övriga närvarande Lisbeth Martinsson Skinnar                Vice VD, AO-chef VA 
Lisa Sirsjö                                           AO-chef Avfall 
Petra Gunnarsson                               Ekonomichef 
Torbjörn Rewesby                              Projektchef 
Malin Liss Lundeberg                         Avfallsstrateg § 32 
Karin Hansson                                   Sekreterare 

Justerande Mats Pettersson 
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§ 27 Avtal 10% upphävande av KF beslut 
 
 
Beslut 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att upphäva beslut fattat 1990-11-21, § 102, kopplat till 
upprättande av 10% avtal. 
 
Sammanfattning 
Under årens lopp har ett flertal så kallade 10% avtal upprättats mellan 
Leksand Vatten AB och VA-exploatörer i enlighet med beslut fattat i 
Leksands kommuns Kommunfullmäktige, KF §102, 1990-11-21. 
 
Enligt 10%-avtalen erlägger VA-exploatören endast 10% av 
anläggningsavgiften och bygger VA-anläggningen som sedan överlåts till 
Leksand Vatten AB att ansvara för. 
 
Avtalen har visat sig strida mot gällande Skatteregler och därmed krävs en 
omförhandling av befintliga avtal.  
 
Leksand Vatten AB förordar att Kommunfullmäktiges beslut  
1990-11-21, § 102 upphävs i syfte att inga likande avtal ska vara möjliga att 
upprätta med hänvisning till beslutet. 
 
Beslutsunderlag  
-KF §102, 1990-11-21 
-Tjänsteskrivelse Avtal 10%, upphävande av KF-beslut, 2022-03-09 
 
Bilaga 
-KF §102, 1990-11-21 
 
Skickas till 
Leksands kommun 
  

Transaktion 09222115557467237256 Signerat KH, PS, MP
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Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 65 Dnr 2022/533 

Beslut om upphörande av kommunfullmäktiges beslut - 
regler för privat utbyggnad av VA-ledningar -  Leksand 
Vatten och VA-exploatörer kopplat till upprättande av 
10%-avtal 

Beskrivning av ärendet 
Under årens lopp har ett flertal så kallade 10 %-avtal upprättats mellan 
Leksand Vatten AB och VA-exploatörer i enlighet med beslut fattat i 
Leksands kommuns kommunfullmäktige 1990-11-21, § 102. 
Enligt 10 %-avtalen erlägger VA-exploatören endast 10 % av 
anläggningsavgiften och bygger VA-anläggningen som sedan överlåts till 
Leksand Vatten AB att ansvara för. 
Avtalen har visat sig strida mot gällande skatteregler och därmed krävs en 
omförhandling av befintliga avtal. Av den anledningen arbetar bolaget med 
att omförhandla redan ingångna avtal och bedömer inte att några särskilda 
övergångsbestämmelser behövs för att kommunfullmäktiges beslut ska 
upphöra att gälla, enbart att möjligheten att upprätta nya avtal omöjliggörs så 
snart som möjligt. 
Leksand Vatten AB förordar att kommunfullmäktiges beslut från 1990-11-
21, § 102, ska upphöra att gälla från och med 1 augusti 2022 i syfte att inga 
liknande avtal ska vara möjliga att upprätta med hänvisning till beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-25 
Beslut KF § 102, daterat 1990-11-21 
Tjänsteskrivelse, Leksand Vatten AB, daterad 2022-04-07 
Beslut, styrelsen Leksand Vatten AB § 27, daterat 2022-04-07 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Att kommunfullmäktiges beslut 21 november 1990 § 102, kopplat till 
10 %-avtal ska upphöra att gälla från och med den 1 augusti 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Upphörande av Leksands kommuns skötsel av 
enskilda vägar 

Beskrivning av ärendet 
Den 29 december 1972 beslutade Kommunfullmäktige i Leksands kommun 
att från och med 1973 överta den enskilda väghållningen som tidigare 
ombesörjts av vägföreningar, vägsamfälligheter och byar. Beslutet 
innefattade inte skogsbilvägar, vägar till fritidshus samt underhåll och drift 
av vägbelysning.   

Något formellt övertagande av den enskilda väghållningen har inte skett utan 
med åren har en praxis vuxit fram som i praktiken innebär att kommunen 
skött vägunderhåll såsom snöröjning, grushyvling mm. Detta har kommunen 
ombesörjt för merparten de enskilda vägar där det funnits permanentboende 
inom Leksands kommun.  

I samband med att kommunen övertog skötseln så övertog också kommunen 
föreningarnas statsbidrag. Inga avtal finns som reglerar varken själva 
skötseln eller övertagandet av statsbidraget.  

Om det inte finns något avtal utan enbart ett fullmäktigebeslut om att 
kommunen ska sköta de enskilda vägarna, måste avsikten med kommunens 
beslut tolkas. Finns det inte någon angiven tidslängd för åtagandet i beslutet, 
d.v.s. om det inte kan utläsas i beslutet att åtagandet ska gälla för all framtid, 
bör det tolkas som att åtagandet gäller tills vidare och att det därmed inte 
finns några hinder för kommunen att upphöra med vägskötseln efter en 
skälig uppsägningstid.  

 

I och med att kommunen tog över kostnaden för vägunderhåll av dessa 
enskilda vägar så ökade också krav och önskemål på standard. Under en lång 
följd av år, sedan i början av 80-talet, har diskussionen funnits om 
kommunens ekonomiska möjligheter att via skattemedel finansiera den 
enskilda väghållningen. Kommunen har med de medel som funnits hållit en 
acceptabel standard men förväntningar, krav och önskemål om upprustning 
och förbättringsåtgärder på det enskilda vägnätet innebär stora utmaningar. 
År 2008 genomförde Sweco utredningen Framtida väghållningsansvar i 
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Leksand på uppdrag av Leksandsbostäder AB som är ett helägt kommunalt 
bolag med uppdrag att sköta kommunens vägar. Utredningen föreslog två 
möjliga lösningar på frågan; antingen avsätta dubbelt så mycket medel för en 
fortsatt skötsel av de enskilda vägarna vilket dock inte löser problemet med 
att kommunen inte är ägare av vägarna, eller överlåta ansvaret för 
väghållningen av enskilda vägar till samfällighetsföreningar och samtidigt 
besluta om ett bidragsystem till drift av enskilda vägar. 

Sverige har ett system för väghållning där staten finansierar statliga vägar, 
kommunerna finansierar kommunala gator och samfällighetsföreningar 
(tidigare vägföreningar och vägsamfälligheter) finansierar enskilda vägar, 
ofta med visst stöd från stat och kommun. När detta system bryts uppstår 
vanligtvis problem i någon del. Arbetssättet som Leksands kommun kommit 
att använda gör att driften av vägarna fungerar. Däremot finns det brister när 
det gäller investeringar och det långsiktiga arbetet med upprustning och 
förbättringsåtgärder.  

Med detta som utgångspunkt behövde kommunen ta ställning till om det 
kommunala engagemanget skulle ökas eller förtydliga att vägs ägare 
behövde ta ett större ansvar för den enskilda väghållningen. 

2016-09-19 fattade Kommunfullmäktige beslut om att klargöra och främja 
ägaransvaret för de enskilda vägarna. Detta beslut har sedan följts av ett 
antal ytterligare beslut som innebär att: 
 

• Leksands kommun kommer fortsatt att erbjuda skötsel eller stöd till 
skötsel av enskilda vägar. 

• Det finns ett regelverk som förtydligar och beskriver vad kommunen 
kan bidra med avseende den enskilda väghållningen och 
förutsättningar för att erhålla detta kommunala stöd.  

• För de ägare av enskild väg som önskar kommunal skötsel eller stöd 
till skötsel krävs att avtal om detta tecknas med kommunen.  

• För att kunna teckna ett avtal med kommunen och få ta del av den 
kommunala skötseln eller stöd till skötsel ställer kommunen krav på 
att det finns en väghållningsorganisation vilket innebär att de 
enskilda vägarna ska ingå i en gemensamhetsanläggning som har en 
förvaltning.  

• Leksands kommun kan ge bidrag till de samfällighetsföreningar som 
om- eller nybildas i samband med de förrättningar som Leksands 
kommun har ansökt om hos Lantmäteriet för att återupprätta 
väghållningsorganisationer för enskilda vägar. 

• Det tydligare klargörs att det är vägs ägare som beslutar om och 
ansvarar för investeringar och upprustningar och att det då behövs en 
formell och aktiv väghållningsorganisation för de enskilda vägarna. 
En förrättning och bildande av GA säkerställer fastigheters rätt till 
väg. 
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D.v.s. de ställningstagande och beslut som behövs för att fullfölja den 
genomförandeprocess som beslutades 2016 finns nu på plats: 

 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
I syfte att återupprätta väghållningsorganisationer för enskilda vägar har 
Leksands kommun ansökt om förrättning hos Lantmäteriet. Förrättningarna 
pågår för närvarande och beräknas av Lantmäteriet vara genomgångna i 
slutet av 2023. Avtal tecknas mellan kommunen och de ägare som önskar 
kommunal skötsel alternativt ekonomiskt bidrag till skötsel. Kommunens 
skötsel på de enskilda vägar där avtal inte tecknats, upphör. Förvaltningen 
bedömer att det behövs en tidpunkt för när den kommunala skötseln av de 
vägar där avtal inte tecknats ska upphöra. För att lämna en skälig tid för 
omställning utifrån upphörande av skötsel, föreslår förvaltningen att datumet 
fastställs till 1 juni 2025 då förrättningarna bedöms vara genomförda i slutet 
av 2023. 

 

Om det inte finns något avtal utan enbart ett fullmäktigebeslut om att 
kommunen ska sköta de enskilda vägarna, måste avsikten med kommunens 
beslut tolkas. Finns det inte någon angiven tidslängd för åtagandet i beslutet, 
d.v.s. om det inte kan utläsas i beslutet att åtagandet ska gälla för all framtid, 
bör det tolkas som att åtagandet gäller tills vidare och att det därmed inte 
finns några hinder för kommunen att upphöra med vägskötseln efter en 
skälig uppsägningstid.  

 

Som en följd av att kommunens skötsel av de enskilda vägar där avtal inte 
tecknats föreslås att upphöra från och med 1 juni 2025, upphör 
Kommunfullmäktiges beslut den 29 december 1972 att från och med 1973 
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överta den enskilda väghållningen som tidigare ombesörjts av vägföreningar, 
vägsamfälligheter och byar att gälla vid samma tidpunkt.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunens skötsel av enskilda vägar upphör 1 juni 2025 i de fall 
där inget avtal om skötsel eller stöd till skötsel tecknats mellan 
väghållningsorganisation och kommunen. 

2.  Kommunfullmäktiges beslut § 107 från 29 december 1972 upphör 
att gälla 1 juni 2025. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-03 

Skickas (expedieras) till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis-Smids 
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Delbeslut rörande genomförande av projekt ”Våra 
vägar i Leksand” – Ekonomiskt stöd för ny- och 
ombildande av samfällighetsföreningar. 

Sammanfattning 
Kommunen har beslutat om att ansöka om lantmäteriförrättningar för att 
bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar där Leksands kommun i 
dag bidrar med skötsel av enskilda vägar. Kommunen har tidigare beslutat 
om att ge ekonomiskt bidrag med 10 kr per meter väg som tillhör 
gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som om- eller 
nybildas i samband med de förrättningar som kommunen har ansökt om hos 
Lantmäteriet. 

• Ytterligare ett ekonomiskt bidrag införs.  
• Bidraget föreslås vara 40.000 kr till var och en av dessa nybildade 

samfällighetsföreningar samt 40.000 kr per 
gemensamhetsanläggning. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetet med att få till stånd en aktiv väghållningsorganisation för de enskilda 
vägar där kommunen idag bidrar med skötsel går vidare. Syftet med projekt 
”våra vägar i Leksand” är bland annat att förtydliga och reglera kommunens 
åtagande. Men även att få en aktiv motpart i form av en 
samfällighetsförening som har det formella ansvaret för de enskilda vägar 
där fastighetsägarna önskar ett fortsatt kommunalt stöd i form av skötsel 
eller bidrag.  
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Som en del i denna genomförandeprocess av kommunfullmäktiges beslut § 
83 2016-09-19 rörande enskilda vägar har tidigare beslutats om att: 

• Ansöka om lantmäteriförrättningar (se KS beslut § 177 2017-12-11) 
för att bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar inom byar 
och områden där Leksands kommun i dag bidrar med skötsel av 
enskilda vägar. 
 

I nuläget pågår arbete med att genomföra lantmäteriförrättningar för att bilda 
gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar. Under pågående 
pandemi har Lantmäteriet inte kunna genomföra tänkta möten och 
sammanträden vilket under ett par år stoppat upp denna process. Nu har 
Lantmäteriet kunnat återuppta detta arbete och hålla nödvändiga möten och 
sammanträden. Nu har lantmäteriet även fått en klarare uppskattning av hur 
många nya gemensamhetsanläggningar som kan behöva bildas. Det handlar 
uppskattningsvis om ca 40 st. 
 
I kommunfullmäktiges beslut § 83 2016-09-19 rörande enskilda vägar i 
föreslås att: 

• Kommunen bidrar till kostnader då väghållningsorganisationer 
återupprättas genom att nya gemensamsamhetsanläggningar bildas 
och samfällighetsföreningar ny- eller ombildas vid en 
lantmäteriförrättning. 

Med detta som grund har även beslutats om att: 
• Ge bidrag till förrättningskostnaden (se KS beslut § 70 2017-05-22) 

o Detta beslut har upphävts genom dom i Kammarrätten. 
• Ge bidrag till förrättningskostnaden (se KS beslut § 7 2021-02-15) 

motsvarande 10 kr/m väg 
o  Detta beslut är överklagat och föremål för rättslig prövning. 

 
Då kommunens tidigare beslut om att ge bidrag har överklagats och inte 
vunnit laga kraft har inga bidrag i enlighet med fattade beslut kunnat ges. 
 
När Lantmäteriet har bildat en gemensamhetsanläggning blir nästa steg att 
hålla sammanträde för att bilda en samfällighetsförening som förvaltar denna 
gemensamhetsanläggning. I samband med det uppstår initiala kostnader för 
en nybildad förening.  
 
För att underlätta denna uppstartsfas och stödja målet att få till stånd aktiva 
väghållningsorganisationer föreslås ytterligare ett kommunalt bidrag. Då 
kommunen i samband med kommunfullmäktiges beslut § 83 2016-09-19 
påkallat behovet att det ska finnas en aktiv väghållningsorganisation i form 
av en samfällighetsförening är det skäligt och rimligt att kommunen står för 
vissa initiala kostnader som uppstår i samband med att nya föreningar bildas. 
Detta bidrag föreslås bli lika stort för alla nybildade samfällighetsföreningar 
och gemensamhetsanläggningar oaktat väglängd, antal fastigheter etc.  
 
Lantmäteriets uppskattar att det utifrån kommunens ansökan kommer att 
nybildas ca 40 nya gemensamhetsanläggningar samt ett motsvarande antal 
nya samfällighetsföreningar. I vissa fall kan byar/områden där det bildats 
nya gemensamhetsanläggningar med fördel komma överens om en 
gemensam förvaltning i en och samma samfällighetsförening. Inom 

473



Leksands kommun 

Datum 
2022-06-03 
 

Referens 
Dnr KOS 2016/716 

Sida 
3(4) 

 

 

kommunen finns sedan långt tid flera goda exempel hur en 
samfällighetsförening kan förvalta att flertal gemensamhetsanläggningar, tex 
Åls vägars SFF, Siljansvägens VSF, Leksand Floda VSV.  
 
Förslag till modell för detta bidrag presenteras mer ingående nedan. 
Sammanfattningsvis föreslås bidraget utformas så att en nybildad 
samfällighetsförening som förvaltar en nybildad gemensamhetsanläggning 
kan erhålla ett bidrag motsvarande 80 tkr, förvaltas ytterligare nybildade 
gemensamhetsanläggning ökas bidraget med 40 tkr per 
gemensamhetsanläggning.   
 

Förslag till bidragsmodell 
Förslag till bidrag är tänkt som ett stöd för en nybildad samfällighetsförening 
för en smidigare uppstart av föreningen. I de fall där kommunen sökt om en 
förrättning bildas i normalfallet en gemensamhetsanläggning, samt en 
samfällighetsförening för att förvalta denna. Tanken är att alla nybildade 
föreningar oaktat storlek i form av meter väg, antal fastigheter etc. ska få ett 
lika stort bidrag.  
 
För en smidigare förvaltning kan flera väghållningsområden som vart och ett 
utgör en gemensamhetsanläggning med fördel gå samman och ha en 
gemensam förvaltning i en samfällighetsförening. Därför föreslås 
bidragsmodellen utformas så att om en nybildad samfällighetsförening blir 
att förvalta flera nybildade gensamhetsanläggningar utökas bidraget med 40 
tkr per tillkommande gemensamhetsanläggning.  
 
I de fall en gemensamhetsanläggning ombildas eller har bildats i samband 
med omarrondering eller liknande föreslås del av det ovanstående bidraget 
kunna beviljas.  
 
Om en förrättning återkallats på fastighetsägarnas begäran och kommunen 
därmed fått stå för Lantmäteriets upparbetade kostnader vid en avbruten 
förrättning ska avräkning kunna ske för kommunens tidigare nerlagda 
kostnader.  

Ekonomi/finansiering  
Kommunens bidrag till nybildade väghållningsorganisationer föreslås vara 
40 tkr per samfällighetsförening samt 40 tkr per gemensamhetsanläggning. 
Utifrån kommunens ansökan om förrättningar bedömer Lantmäteriet att det 
kan komma att bildas ca 40 nya gemensamhetsanläggningar och ungefär lika 
många samfällighetsföreningar. Total kostnad för detta bidrag blir då ca 3,2 
miljoner kronor. 
 
Tidigare beslut (KS beslut § 7 2021-02-15) om bidrag till förrättningar med 
10 kr/m väg innebär en kostnad på ca 3,3 miljoner kronor för de ca 33 mil 
enskild väg som omfattas av kommunens ansökan. 
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Förslag till beslut 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunen ger bidrag upp till 40.000 kr per nybildad 

samfällighetsförening samt upp till 40.000 kr per 
gemensamhetsanläggning som den förvaltar i enlighet med ovan 
föreslagna bidragsmodell för de förrättningar som kommunen har ansökt 
om hos Lantmäteriet. 
 

2. Tillskjuta medel till innevarande och nästkommande års budget för dessa 
bidrag. 

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-03 

Slutligt beslut skickas till 
Trafikenheten 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
Ekonomiavdelningen 
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Delbeslut rörande genomförande av projekt ”Våra 
vägar i Leksand” – Ekonomiskt stöd för förbättrings- 
och upprustningsåtgärder av enskild väg (kommunalt 
upprustningsbidrag). 

Beskrivning av ärendet 
Från fastighetsägare längs enskilda vägar finns ofta önskemål om åtgärder 
för att förbättra vägens standard. För de enskilda vägar som har statligt 
driftbidrag finns möjlighet att söka statligt bidrag till vissa 
underhållsåtgärder.  
 
Nu föreslås ett kommunalt bidrag för vägförbättringar. Det kan till exempel 
vara vägförstärkningar, trumbyten, beläggningsarbeten, ombyggnation, 
brounderhåll mm. Bidraget föreslås kunna utgå med upp till 50 % av 
kostnaden. 
 
Bidrag ges i mån av medel. Bidragets storlek liksom prioritering görs utifrån 
kommunens bedömning av de inkomna ansökningarna.  

Ekonomi/finansiering 
I kommande budgetarbete föreslås att 1 mkr anslås årligen för detta ändamål. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Införa ett upprustningsbidrag på 1 mkr årligen för enskilda vägar till dess 

annat beslut eventuellt fattas i samband med budget.  
2. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på bidragsmodell.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-03. 

Slutligt beslut skickas till 
Trafikenheten 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
Ekonomiavdelningen 
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Svar på motion från Vänsterpartiet (Dnr 2021/1468) 
om paus i vägfrågan samt utredning om alternativ framåt 
 
Beskrivning och bedömning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Leksand har de senaste åren fattat flera beslut som 
syftat till att förtydliga ägandet och ansvaret för de enskilda vägarna i 
Leksands kommun. Besluten innebär bl.a. att kommunen även 
fortsättningsvis kommer att erbjuda skötsel av de enskilda vägarna eller ge 
ekonomiskt bidrag till skötseln, trots att det inte är en laglig skyldighet för 
kommunen att göra det.  
De enskilda vägarna erbjuds att få ta del av fortsatt kommunal skötsel om de 
har gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsföreningar och 
att vägarna på sikt håller en standard som överensstämmer med det 
kommunala regelverket. Dessa krav syftar bl.a. till att få en långsiktigt 
hållbar motpart som med fullt lagstöd kan ta ansvaret för vägarna på ett 
ändamålsenligt och rättssäkert sätt, utöver det som den kommunala skötseln 
fortsatt bidrar med. Beslut om ytterligare bidrag till kostnader för bildande 
av gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar har även fattats.  
På grund av långa handläggningstider hos framför allt de statliga 
myndigheterna Domstolsverket och Lantmäteriet så har denna process dragit 
ut på tiden. Behovet av genomförandet av besluten har dock inte minskat. 
Tvärtom så har behoven av det kommunala ansvaret inom vård, skola och 
omsorg ökat under åren och kommer även framgent att kräva allt mer av 
våra gemensamma resurser. Att i det läget ytterligare frivilligt utöka det 
kommunala engagemanget i de privata enskilda vägarna finns det i nuläget 
inte en majoritet för i kommunfullmäktige. Majoriteten ser istället fördelar 
med att alla fastigheter, även fritidshus och fastigheter ägda av företag, 
omfattas av ansvaret för den infrastruktur som de enskilda vägarna är, i 
likhet med andra samhällsviktiga system som elnät, fibernät, vatten/avlopp 
och avfall. I alla dessa exempel är det fastighetens ägare som betalar via en 
taxa och inte att enbart de personer som är folkbokförda i kommunen som 
betalar via skattsedeln. Att ha som princip att det skattekollektivet skulle 
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överta kostnadsansvaret från det betydligt större och bredare taxekollektivet 
är svårt att se vinsten med för kommunens invånare.  
Det är dock viktigt att från kommunens sida förklara och förtydliga den 
pågående processen och lika viktigt är det med en bra dialog med berörda 
fastighetsägare. Men bedömningen är att detta inte gynnas av att ärendet 
pausas, utan istället genom att ärendet prioriteras ytterligare för att skapa 
både bättre förståelse och möjligheter för dess genomförande. 
De utredningar Vänsterpartiet föreslår är delvis redan besvarade i tidigare 
utredningar, tjänsteutlåtanden och andra dokument. I övrigt är 
utredningsförslagen omfattande och svårgenomförda, i praktiken innebär de 
att kommunen ska utreda och förutspå hur det stora antal fastigheter som har 
del i de 33 mil enskild väg som berörs kommer att agera under en mycket 
lång tid framöver. 
Det som däremot är klarlagt är att de enskilda vägarna över tid är i behov av 
mer medel än vad som i nuläget är rimligt att avsätta i kommunens budget. 
För de som är skrivna i kommunen och äger en fastighet med del i enskild 
väg så kommer de nu fattade besluten innebära att de betalar för skötseln via 
skattsedeln och för investeringarna via en avgift som fastställs av respektive 
väghållningsorganisation. De som inte är skrivna i kommunen och äger 
fastighet med del i enskild väg betalar inte för skötseln, men däremot är de 
med och betalar för investeringarna vilket inte varit fallet tidigare.  
Med motionärens inriktning innebär det att de som bor och betalar skatt i 
kommunen ska stå för hela summan. De tusentals fastighetsägare som inte är 
skrivna i kommunen men som i stor utsträckning nyttjar vägnätet blir då inte 
med och finansierar de enskilda vägarna överhuvudtaget. 
 
Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås.  
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Avslå motionen 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Motionssvar, daterat 2022-06-01 
Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, daterat 2021-11-29, 
§ 86 
Motion Vänsterpartiet, daterad 2021-11-26 

Slutligt beslut skickas till 
Vänsterpartiet 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
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Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 86 Dnr 2021/1468 

Anmälan av motion om enskilda vägar 

Beskrivning av ärendet 
Markus Kummu Vänsterpartiet har inkommit med en motion om enskilda 
vägar.  

Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2021-11-26 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Motion om paus i vägfrågan samt utredning av alternativ framåt 

 
Bakgrund:   
Vänsterpartiet har i ”Vägfrågan” varit konsekventa i vår analys, att kommunen skall stå för 
investeringar och skötsel av vägarna.  Det finns en rättviseaspekt i detta som för oss inte går 
att kringgå. Vill man ha en kommun där det skall vara ”lätt att leva”, skall detta gälla även om 
man inte bor i tätorten, utan i exempelvis en by. 
 
Många frågor och oklarheter av teknisk karaktär har uppkommit hos de som berörs av 
kommunens beslut. Kostnader för förrättningar, de skick vägarna är i, har bland mycket 
annat, på sina håll skapat en motvilja att inordna sig kravet att ingå i samfälligheter för 
vägarnas skötsel. 
 
Vänsterpartiet vill att en utredning gällande kostnaderna för vad det skulle kosta 
kommunen, skattekollektivet, samt vad det kommer att kosta för vägföreningarna, att sköta 
skötsel och investeringar av vägarna genomförs. 
Denna utredning skall ligga till grund för möjligheten att kunna ompröva beslutet om 
överförandet av de enskilda vägarna till vägföreningar. 
Möjligheten att kunna, om kommunen har ett övergripande ansvar, rikta insatser, samverka 
och prioritera är uppenbar. Och det till en för kommunen sammantaget lägre total kostnad än 
den nu beslutade ordningen. 
Vi tycker det verkar orimligt att saknaden av överskådlighet skulle innebära en 
effektivisering. 
 
Vi vill se en alternativ lösning där kommunen tar sitt ansvar, för hela Leksand. 
 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att göra en paus av överlämnandet av de enskilda vägarna. 
 
Att utreda vad det kommer att kosta kommunen och vägföreningarna att låta 
vägföreningarna ombesörja/handha skötseln.  
 
Att utreda vad det kommer att kosta kommunen, om skattekollektivet skall stå för 
investeringar samt skötsel av vägarna. 
 
Att alternativet, att kommunen övertar och fortsätter ta ansvar för vägarnas skötsel och 
investeringsbehov, efter en redovisad utredning i kommunfullmäktige, ställs mot den ordning 
som nu är gällande. 
 
 
 
Vänsterpartiet Leksand 211126, 
 
Markus Kummu. 
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Arbetsmiljöpolicy inklusive mål för den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med en arbetsmiljöpolicy är att vara vägledande för beslut och 
styrning inom arbetsmiljöområdet. Den ska beskriva hur arbetsförhållandena 
ska vara för att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet och skapa en 
tillfredsställande arbetsmiljö samt vara så konkret att den går att följa upp 
över tid. 
En del i arbetsmiljöarbetet är att enligt lag ha kända och dokumenterade mål 
för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Målen ska syfta till 
att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. 
Medarbetare och skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i arbetet med 
att ta fram målen.  
Målen ska dokumenteras skriftligt och de ska göras kända för medarbetarna. 
Genom att ha mål för OSA i arbetsmiljöpolicyn påvisas vikten av dem. 
En arbetsmiljöpolicy, inklusive mål för OSA, bidrar till att skapa en god 
arbetsmiljö genom att tydliggöra hur god hälsa ska främjas, ohälsa 
förebyggas samt hur ett aktivt och långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete 
ska bedrivas. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Som arbetsgivare har Leksands kommun ansvar att sörja för en god 
arbetsmiljö där ingen arbetstagare skadas eller blir sjuk av arbetet. 
HR-avdelningen bedömer att förslag till arbetsmiljöpolicy med mål för OSA 
tillgodoser detta genom att den beskriver hur en god arbetsmiljö ska uppnås i 
enlighet med gällande lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. 

Finansiering 
Implementeringen av arbetsmiljöpolicy och mål för OSA sker genom 
information på intranät, till chefer och medarbetare i samband med 
chefsträffar och på arbetsplatsträffar inom den ordinarie verksamheten. 
Policyn och målen i sig innebär inte andra kostnader än vad som redan är 
budgeterat för de olika åtgärder som förvaltningen behöver vidta inom ramen 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det uppstår kostnader på grund 
av målsättningen att vi ska förbättra resultatet kontinuerligt och nå grön nivå 
på målen kommer det att hanteras inom den ordinarie årliga 
budgetprocessen. 
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Samverkan med fackliga organisationer 
De fackliga organisationerna har beretts möjlighet att yttra sig och medverka 
genom central samverkan vid framtagandet av arbetsmiljöpolicy och mål för 
OSA och har inte något att erinra mot förslaget. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
Anta arbetsmiljöpolicy och mål för organisatorisk och social arbetsmiljö i 
enlighet med förslaget. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-13 
Förslag till arbetsmiljöpolicy, daterat 2022-05-13 

Slutligt beslut skickas till 
Tf HR-chef Anna Målargården 
Personal- och Säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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En policy är ett dokument på övergripande nivå om specifika, 
strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för beslut och 
styrning. Den ska inte ange några fasta regler utan lämnar utrymme 
för bedömningar i det enskilda fallet.  
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1 Inledning 
Leksands kommun ska ha ett väl fungerande arbete på alla nivåer för 
god hälsa, ett aktivt och långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete och 
en tydlig stödstruktur för rehabilitering. En god arbetsmiljö skapar 
arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre 
personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor.  

Den medför också engagerade medarbetare som bidrar till 
verksamhetens kvalitet, resultat och mål samt stärker Leksands 
kommuns varumärke och attraktion som arbetsgivare. 

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt och förebyggande 
genom efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter inom området. 
Olycksfall, tillbud och övriga arbetsmiljöhändelser ska rapporteras, 
hanteras, sammanställas och följas upp på ett systematiskt sätt. 
 
Leksands kommun accepterar ingen form av kränkande 
särbehandling eller trakasserier. Alla medarbetare ska bemötas med 
respekt och med hänsyn till den personliga integriteten samt veta var 
de kan vända sig och vilken hjälp de kan få om de känner sig utsatta.  
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2 Mål för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 

Organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om att främja en god 
arbetsmiljö och förebygga ohälsa, så att alla kan trivas, må bra och 
prestera väl på jobbet.  

För att lyckas med detta behöver chefer ha rätt förutsättningar i form 
av kunskap, stöd, tid och befogenheter. 

En tydlig arbetsbeskrivning och målbild för alla, även nyanställda, 
bidrar till att skapa sammanhang, delaktighet, förståelse och känsla 
för hur arbetet ska bedrivas.  

Arbetets innehåll, omfattning och förläggning ska utformas för ett 
hållbart arbetsliv. 

Mål för OSA inom Leksands kommun är att: 

• Alla chefer har kunskaper om hur man förebygger och hanterar 
hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling på 
arbetsplatsen. 

• Alla upplever att roller och ansvar är tydliga. 
• Samtliga nyanställda går ett introduktionsprogram som 

tydliggör verksamhetens syfte, uppdrag och arbetsinnehåll. 
• Det ska vara balans mellan krav och resurser i arbetet. 
• Arbetsbelastning och arbetstidens förläggning ska medge 

behövliga raster och pauser under arbetsdagen samt tid för 
återhämtning mellan arbetspass. 

Som del i att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö ska 
årlig uppföljning av dessa indikatorer i medarbetarundersökning ske: 

• Hållbart medarbetarskapsindex (HME); 
Ledarskap/motivation/styrning totalt 

• Arbetsmiljöindex  

Varje sektor sätter stegvisa mål på vägen att nå grönt, där ljusgrönt 
motsvarar ”bra” och grönt ”mycket bra” utifrån resultat i 
medarbetarundersökning, med övergripande målsättning att 
kommunen som organisation ska vara helt grön.  

(Se Bilaga) 

• Vidare ska sjukfrånvaro följas upp, totalt samt på sektors- och 
verksamhetsnivå, med mål att sänka sjukfrånvaro totalt i 
kommunen. 
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3 Ansvarsfördelning 

Det är de förtroendevalda i kommunfullmäktige som är ytterst 
ansvariga för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöuppgifter fördelas på 
ett lämpligt sätt i organisationen, enligt Arbetsmiljölagen och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1). Syftet med uppgiftsfördelningen är att säkerställa att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med lagar och regler, att 
förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet samt i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö. 

Huvudregeln är att arbetsmiljöuppgifterna ska följa beslutsbefogenhet 
och ligga på den nivå där det blir mest effektivt. 

Arbetsmiljöuppgifter ska tilldelas den eller de personer som i 
praktiken har möjlighet att överblicka verksamheten organisatoriskt 
och ekonomiskt. Personen ska också ha en reell möjlighet att ingripa 
mot olycksrisker. 

Om en chef bedömer att denne inte kan utföra sina 
arbetsmiljöuppgifter på ett bra sätt, på grund av saknade 
befogenheter, resurser, kunskaper eller otillräcklig kompetens är 
denne skyldig att anmäla det till överordnad chef. 

Kommunstyrelsen har delegerat arbetsmiljöuppgifter till 
kommundirektören1, samt bär ett ansvar för arbetsmiljöfrågor som 
kommundirektören anmält att denne inte kan utföra på ett bra sätt.  

Så här fördelas arbetsmiljöuppgifterna i Leksands kommun 

• Kommundirektören organiserar arbetsmiljöarbetet inom 
verksamheten, vilket innefattar att fördela arbetsmiljöuppgifter 
vidare till underställda arbetsgivarrepresentanter, så som 
sektorchefer och eventuella direktrapporterande enhetschefer. 

• Arbetsgivarrepresentanterna (sektorchefer och eventuella 
direktrapporterande enhetschefer) fördelar i sin tur relevanta 
arbetsmiljöuppgifter vidare till underställda chefer. 

• Enhetschefer kan i sin tur fördela relevanta 
arbetsmiljöuppgifter vidare till underställda arbetsledare.  

• Medarbetare har en skyldighet att följa de föreskrifter och 
regler som finns på arbetsplatsen samt använda anmodad 
skyddsutrustning. Om det finns risker som kan leda till skador 

 
1 Delegeringsordning för kommunstyrelsen antagen av KS 2021-01-25, 8 kap. 
Kommundirektör, 2 §, Arbetsmiljö 
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ska dessa meddelas till närmsta chef som omedelbart ska 
vidta åtgärder. 

 

4 Samverkan 

Samverkan bygger på en övertygelse att alla kan och vill bidra till att 
skapa en god arbetsmiljö. I regelbunden samverkan med fackliga 
parter och företrädare förs kontinuerligt dialog mellan chefer, 
skyddsombud och medarbetare om verksamhetens utveckling och 
kopplingen mellan arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor lyfts fram.  

 

5 Roller och fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet 

Medarbetare ska  

• följa gällande lagar, regler och instruktioner samt påtala brister 
i arbetsmiljön 

Skyddsombud (utöver roll som medarbetare) 

• bistår chefer och medarbetare med kunskap inom 
arbetsmiljölagar, regler och förordningar samt kännedom om 
de lokala förutsättningarna på arbetsplatsen och inom 
verksamheten 

Chef (utöver roll som medarbetare) 

• identifierar risker och förbättrar kontinuerligt arbetsmiljön 
• tillser att medarbetare är medvetna om risker 
• har tillräcklig kompetens och information för att arbetet skall 

ske säkert och i en god arbetsmiljö 

Genom tydlig och känd fördelning av de arbetsmiljörelaterade 
uppgifterna i olika roller skapas förutsättningar för alla att utifrån sina 
roller bidra till en god arbetsmiljö. 

 

6 Arbetsklimat och god arbetsmiljö 

Alla har ett personligt ansvar för att  

• bidra till god arbetsmiljö, hälsa och trivsel i det dagliga arbetet  
• aktivt medverka till att eliminera risker  
• verka för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön genom att 

bemöta varandra med respekt och lyfta källor till 
arbetsmiljöproblem 
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7 Riskminimering och särskilda risker 

Det är ett gemensamt ansvar att minimera risker i arbetet genom att 
följa instruktioner och rapportera tillbud, olyckor och arbetsmiljörisker i 
kommunens system för arbetsmiljöhändelser för att synliggöra dessa. 

I kommunens verksamhet finns risk för situationer med hot och våld. 
Risken är störst inom socialtjänsten, omsorgen och skolan samt där 
pengar hanteras. Vid arbete där det finns risk för återkommande våld 
och hot om våld skall medarbetarna få särskilt stöd och handledning, 
enligt framtagna riktlinjer. 

 

8 Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering 

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen syftar till att den som är 
sjukskriven ska, genom möjliga stödinsatser, anpassningar och 
åtgärder, kunna återgå i arbete.  

I rehabiliteringsprocessen ska chef tillsammans med medarbetaren 
utreda, planera och genomföra rehabiliteringsåtgärder enligt 
handlingsplan för återgång i arbete. 

 

9 Företagshälsovård 

Företagshälsovården är en strategisk partner i arbetet med att främja 
hälsa, förebygga ohälsa och underlätta snabbare återgång i arbete 
när sjukdom och skador uppstår. 

På individnivå arbetar företagshälsovården både med rehabiliterande 
och förebyggande insatser. Målet med rehabiliterande insatser är att 
medarbetaren ska återfå arbetsförmåga och kunna återgå i arbete 
och med förebyggande insatser undvika sjukdom och sjukskrivning. 

På gruppnivå finns möjlighet att genomföra hälsofrämjande och 
förebyggande aktiviteter. De kan till exempel vara stöd i 
konflikthantering, handledning vid omorganisationer och hjälp med 
riskbedömningar. 

På verksamhetsnivå kan hälsofrämjande och förebyggande insatser 
göras. Exempel på hälsofrämjande insatser kan vara föreläsning om 
hälsofrämjande levnadsvanor, att bistå i upprättande av nya rutiner 
och riktlinjer. 
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Bilaga 

Medarbetarenkäten är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och ingår årshjulet för arbetsmiljöarbetet. Det är ett redskap för 
cheferna att tillsammans med medarbetarna utveckla och förbättra 
arbetsmiljön. Undersökningen ger en indikator på hur verksamheten 
fungerar och hur väl medarbetarna trivs. 

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett nationellt index och 
består av områdena motivation, ledarskap och styrning. I resultatet 
redovisas även delindex för de tre områdena var för sig.  

Arbetsmiljöfrågorna består av arbetsglädje, möjlighet till 
återhämtning, att man hinner med sina arbetsuppgifter, energi kvar 
efter jobbet, balans mellan arbete och privatliv och ger en 
helhetsbedömning av arbetsplatsen och arbetssituationen. 

Varje fråga besvaras på en skala från 1-4 eller 1-5 och färgsätts enligt 
nedan fördelning. Grönt motsvarar ”mycket bra”, ljusgrönt ”bra”, gult 
”godkänt”, orange ”inte bra” och rött ”inte alls bra”. 

 

 
 

Motivation (HME) Skala 1-5 

Jag ser fram emot att gå till jobbet  

Jag upplever att mitt arbete känns 
meningsfullt 

 

Jag lär nytt och utvecklas på mitt arbete   

Ledarskap (HME) Skala 1-5 

Min närmaste chef visar uppskattning för mina 
arbetsinsatser 

 

Min närmaste chef visar förtroende för mig 
som medarbetare 

 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att 
ta ansvar i mitt arbete 
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Styrning (HME) Skala 1-5 

Jag är insatt i min arbetsplats mål  

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas 
på ett bra sätt 

 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete  

Arbetsmiljö (Arbetsmiljöindex) Skala 1-4 

Jag känner arbetsglädje  

Jag har möjlighet till återhämtning under 
arbetspasset genom raster och pauser 

 

Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom 
min arbetstid 

 

Jag har energi kvar att göra andra saker efter 
arbetspassets slut 

 

Jag har balans mellan arbetssituationen och 
mitt privatliv 
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Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 62 Dnr 2022/537 

Arbetsmiljöpolicy 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med en arbetsmiljöpolicy är att vara vägledande för beslut och 
styrning inom arbetsmiljöområdet. Den ska beskriva hur arbetsförhållandena 
ska vara för att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet och skapa en 
tillfredsställande arbetsmiljö samt vara så konkret att den går att följa upp 
över tid. 
En del i arbetsmiljöarbetet är att enligt lag ha kända och dokumenterade mål 
för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Målen ska syfta till 
att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. 
Medarbetare och skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i arbetet med 
att ta fram målen.  
Målen ska dokumenteras skriftligt och de ska göras kända för medarbetarna. 
Genom att ha mål för OSA i arbetsmiljöpolicyn påvisas vikten av dem. 
En arbetsmiljöpolicy, inklusive mål för OSA, bidrar till att skapa en god 
arbetsmiljö genom att tydliggöra hur god hälsa ska främjas, ohälsa 
förebyggas samt hur ett aktivt och långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete 
ska bedrivas. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Som arbetsgivare har Leksands kommun ansvar att sörja för en god 
arbetsmiljö där ingen arbetstagare skadas eller blir sjuk av arbetet. 
HR-avdelningen bedömer att förslag till arbetsmiljöpolicy med mål för OSA 
tillgodoser detta genom att den beskriver hur en god arbetsmiljö ska uppnås i 
enlighet med gällande lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-13 
Förslag till arbetsmiljöpolicy, daterat 2022-05-13 
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Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta arbetsmiljöpolicy och mål för organisatorisk och social 
arbetsmiljö.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Uppdrag att utreda service och öppettider inom 
kommunens verksamheter 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att se över service och tillgänglighet i syfte 
att eftersträva att öppettider och service i möjligaste mån anpassas till 
medborgarnas behov och önskemål.   
 
Förvaltningens bedömning 
Det är viktigt att kommunens samlade resurser används effektivt och med 
utgångspunkt från medborgarnas behov. En inventering av öppettider har 
därför påbörjats inom de verksamheter som i huvudsak har medborgare och 
allmänhet som målgrupp. Interna helpdesk eller olika interna service-
funktioner omfattas inte av detta uppdrag utan hanteras i särskild ordning.  
Förvaltningen har för avsikt att göra en översiktlig intressentanalys och 
bedöma både behov och förutsättningar av förändrade öppettider eller utökad 
digital service genom möjlighet till exempelvis digital mötesbokning eller 
självservice. De verksamheter som i första hand berörs är kundtjänst, kultur, 
fritid, socialkontoret samt myndighetsavdelningen inom samhällsutveckling. 
Även service och öppettider på kommunens återvinningscentral under 
Leksand Vattens ansvarsområde ska ingå i uppdraget. Andra verksamheter 
kan tillkomma under arbetets gång.   
Uppdraget ska redovisas under hösten 2022.  
Ekonomiska konsekvenser  
Utgångspunkten är att ändrade öppettider eller förändrad service ska 
hanteras inom ram genom omprioritering. Men kan inte förslaget 
genomföras utan utökade resurser ska förslaget innehålla en bedömning av 
ökade kostnader.  

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att se över kommunens öppettider och service 

och återrapportera förslagen under hösten 2022 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-09 
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Slutligt beslut skickas till 
Kundtjänstchef Kent Byman 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Sektorchef Verksamhetsstöd Maria Bond 
Sektorchef Samhällsutveckling Åke Sjöholm 
Utbildningschef Carin Fredlin 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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§ 66 Dnr 2022/318 

Uppdrag att utreda service och öppettider inom 
kommunens verksamheter 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över service och tillgänglighet i syfte 
att eftersträva att öppettider och service i möjligaste mån anpassas till 
medborgarnas behov och önskemål.  
Förvaltningens bedömning 
Det är viktigt att kommunens samlade resurser används effektivt och med 
utgångspunkt från medborgarnas behov. En inventering av öppettider har 
därför påbörjats inom de verksamheter som i huvudsak har medborgare och 
allmänhet som målgrupp. Interna helpdesk eller olika interna service-
funktioner omfattas inte av detta uppdrag utan hanteras i särskild ordning.  
Förvaltningen har för avsikt att göra en översiktlig intressentanalys och 
bedöma både behov och förutsättningar av förändrade öppettider eller utökad 
digital service genom möjlighet till exempelvis digital mötesbokning eller 
självservice. De verksamheter som i första hand berörs är kundtjänst, kultur, 
fritid, socialkontoret samt myndighetsavdelningen inom samhällsutveckling. 
Även service och öppettider på kommunens återvinningscentral under 
Leksand Vattens ansvarsområde ska ingå i uppdraget. Andra verksamheter 
kan tillkomma under arbetets gång.   
Uppdraget ska redovisas under hösten 2022.  
Ekonomiska konsekvenser  
Utgångspunkten är att ändrade öppettider eller förändrad service ska 
hanteras inom ram genom omprioritering. Men kan inte förslaget 
genomföras utan utökade resurser ska förslaget innehålla en bedömning av 
ökade kostnader.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-09 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att se över kommunens öppettider och service 

och återrapportera förslagen under hösten 2022 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Medfinansiering Siljan Geopark 

Beskrivning av ärendet 
År 2019 beslutade Sveriges geologiska undersökning (SGU) att utse Siljan 
Geopark till Sveriges första nationella geopark, utifrån den s.k. 
Siljansringens unika geologi och goda möjligheter att stärka besöksnäringen, 
skapa förutsättningar för det lokala näringslivet och skapa förståelse för 
geologi och hur dessa förutsättningar påverkar samhällets utveckling. 
Siljan Geopark drivs i ett samarbete mellan siljanskommunerna Leksand, 
Mora, Orsa och Rättvik, Länsstyrelsen Dalarna och det regionala 
destinationsbolaget Visit Dalarna. Ett särskilt Geoparksråd har utsetts, 
bestående av kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun, VD för 
besöksnäringsbolaget Visit Dalarna samt Landshövdingen och rådet har 
beslutat om en ny organisation för parken. 
Inom ramen för denna organisation ska en funktion som verksamhetsledare 
skapas med ansvar för utveckling av Siljan Geopark. En viktig uppgift är att 
samordna arbetet med samarbetsparterna. Kostnaden bedöms bli 150 000 
kronor per part och år till dess att annan överenskommelse träffas. Innan  
rekrytering påbörjas behöver respektive part fatta beslut om medfinansiering 
enligt förslaget.   
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Siljan geopark har stora förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt och 
unikt besöksmål på grund av dess unika geologi. Geoparkens olika 
beståndsdelar bygger på besökspunkter som redan har en organisatorisk 
hemvist och förvaltning. Däremot saknas organisation för samordning, 
kommunikation och utveckling vilket har haft som resultat att målbilden om 
en välbesökt geologisk park är svår att uppfylla. Förvaltningens bedömning 
är det är nödvändigt med en verksamhetsledare som har i uppdrag att 
samordna de samverkande kommunerna och Länsstyrelsen och utveckla en 
verksamhet. 

Finansiering 
Medfinansieringen om 150 000 kronor om året inarbetas i budget för 2023 
och framåt. Den eventuella medfinansiering som uppstår under 2022 
finansieras genom kommundirektörens medel för oförutsedda kostnader. 
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Förslag till beslut 
Leksands kommun medfinansierar den av geoparksrådet föreslagna 
organisationen, vilken innebär att inrätta en tjänst som verksamhetsledare för 
Siljans Geopark, med 150 000 kronor per år till dess annan 
överenskommelse träffas. 
Beslutet gäller under förutsättning att respektive ingående part fattar 
likalydande beslut.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Skriv här.  

Slutligt beslut skickas till 
Mora kommun 
Orsa kommun 
Rättviks kommun 
Länsstyrelsen Dalarna 
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From:                                 Lotta Arnesson
Sent:                                  Thu, 5 May 2022 11:40:08 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             VB: Geoparken

 
 
Lotta Arnesson 
Utredare/kvalitetsutvecklare/överförmyndare
Leksands kommun
0247 - 801 98
lotta.arnesson@leksand.se
www.leksand.se 
 

Från: Caroline Smitmanis Smids <caroline.smitmanis-smids@leksand.se> 
Skickat: den 5 maj 2022 11:58
Till: Lotta Arnesson <lotta.arnesson@leksand.se>
Ämne: VB: Geoparken 
 
Hej, här är mejlet som tillhör ärendet jag skickade till förvaltningsberedning. 
Hälsningar Caroline 
 
Caroline Smitmanis Smids 
Kommundirektör 
Leksands kommun 
0247-80290 
caroline.smitmanis-smids@leksand.se 
www.leksand.se 
 
 

Från: Forsberg Björn <Bjorn.Forsberg@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 27 april 2022 10:57
Till: Birgitta Bogren <birgitta.bogren@orsa.se>; Gunilla Tegen <gunilla.tegen@visitdalarna.se>; Anders 
Björkman <anders.bjorkman@mora.se>; Caroline Smitmanis Smids <caroline.smitmanis-
smids@leksand.se>; Helena Back <helena.back@rattvik.se>; Brita Klingberg 
<brita.klingberg@leksand.se>
Ämne: Geoparken 
 
Hej Alla! 
Efter förtjänstfullt arbete från gruppen så beslutade geoparksrådet (Leksand var ej representerade)  idag 
att vi går vidare med den organisationsmodell som tagits fram. Det innebär att det blir en heltidsanställd 
verksamhetsledare! Bra jobbat!!! Hemvisten är under fortsatt diskussion i rådet. För att vi ska komma 
vidare behöver nu respektive KSO och Landshövdingen ett likalydande beslutsunderlag som de kan ta 
med sig för att få beslut. Ni som arbetar på kommunsidan, kan ni ta fram ett sådant beslut? Det var 
viktigt att det står samma sak och att det står att beslutet är under förutsättning att övriga parter 
(resterande kommuner och Länsstyrelsen) fattar likalydande beslut. 
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Jag har sett någon uträkning på att 670 000 kronor inklusive sociala avgifter. Jag tänker att personen 
även behöver dator, telefon, resekostnader mer mera, så vad tror ni om 150 000 per 
kommun/Länsstyrelse? 
  
Kommunerna och Länsstyrelsen vill raskt komma vidare så de önskar få underlaget så fort det bara går 
men det fixar vi väl 😊! 
  
  
Hälsningar 
  
BJÖRN FORSBERG 
Tf. Länsråd  
Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 02 39
Växel: 010-22 50 000
bjorn.forsberg@lansstyrelsen.se  
www.lansstyrelsen.se/dalarna 
  
För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 71 Dnr 2022/613 

Medfinansiering av en verksamhetsledare Siljan 
Geopark 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerar om att 
geoparksrådet har beslutat att tillsätta en heltidsanställd verksamhetsledare. 
Beslutet gäller under förutsättning att alla parter, kommunerna och 
Länsstyrelsen, fattar likalydande beslut. Beräknad kostnad per 
kommun/Länsstyrelse är ca 150 000 kr. 
 
Ärendet ska tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 14 juni.  

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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Önskemål om byggnation av pumptrack-bana i 
Leksand 

Beskrivning av ärendet 
Leksands stigcyklister har skickat in ett önskemål om att uppföra en 
pumptrack-bana i Leksand. En pumptrack-bana är en asfalterad kurvig bana 
med kullar och dalar, lämpad för cykling som passar för alla åldrar och 
storlekar på cyklar, bilaga 1. Med en pumpande rörelse när man cyklar tar 
man sig fram i banan. 
En pumptrack-bana är en spontanidrottsplats som kommer att vara gratis att 
nyttja och som är öppen för alla. I likhet med befintlig skatepark är 
anläggningen väldigt lättskött.  
Leksands stigcyklister har en önskad placering på ytan nedanför skateparken, 
bilaga 2. Detta för att kunna samla spontanidrottande på samma ställe samt 
att pumptrack och skate lockar i stort samma målgrupp. Önskemålet om 
storlek på anläggningsytan är 1700 m2, detta för att få en så attraktiv 
anläggning som möjligt. På ytan nedanför skateparken måste marklov och 
strandskyddsdispens sökas hos länsstyrelsen.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Fritidsavdelningen bedömer att en pumptrack-bana är ett bra tillskott för 
idrottsområdet och att fler får chansen att utöva fysisk rörelse spontant. Det 
främjar rörelse och spontanidrott för alla åldrar. Vidare skulle en pumptrack-
bana lyfta attraktionsvärdet för hela området. 
Placeringen nedanför skateparken är lämplig då man skulle kunna samla 
spontanidrott på ett och samma ställe. Placeringen skulle underlätta skötseln 
av anläggningen då personal kan se över både skatepark och pumptrack-bana 
samtidigt. Själva skötseln av anläggningen är likt skateparken minimal. Det 
handlar om städning, sopa löv och annat som stör utövningen. Även 
tillkommande elinstallation till belysning och kostnaden för elförbrukning 
gynnas av läget.  
Projekteringstiden för anläggningen beräknas enligt förslaget till 12 månader 
från beslut till invigning. Då ingår ansökan från allmänna arvsfonden, 
ansökan om medfinansiering från privata företag samt ansökan för marklov 
och strandskyddsdispens. Efter att dessa ansökningar är ordnade kan 
projekteringen starta igång. Fritidsavdelningen bedömer att 
projekteringstiden blir längre än 12 månader, framför allt med anledning av 
att ansökan om strandskyddsdispens, som brukar ta lång tid, ska sökas och 
godkännas. För att påbörja processen med ansökning av medel, marklov och 
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strandskyddsdispens behöver Leksands stigcyklister en beslutad anvisad 
plats för anläggningens uppförande.  

Finansiering 
Investeringskostnaden i ansökan innebär inga kostnader för 
fritidsavdelningen. Leksands stigcyklister ska finansiera hela projektet. 
Avdelningens kostnad för skötseln av anläggningen sträcker sig till arbetstid 
för befintlig personal. 
Att anlägga en pumptrack-bana av kvalitét räknar Leksands stigcyklister 
med att anläggningen kostar cirka 2000 kronor per kvadratmeter att bygga. 
Förslaget är att ha en anläggningsyta på 1700 m2 vilket innebär en kostnad 
på 3,4 miljoner kronor. 70 % av investeringskostnaden ska sökas från 
allmänna arvsfonden, resterande 30 % ska sökas från företag. 
Det som missats i ansökan är kostnaden för belysning och elförsörjning. 
Denna kostnad beräknas till 200 000 kronor. 
Fritidsavdelningen har inga avsatta medel för detta projekt. Belysning och el 
måste räknas in i helhetskostnaden vilket innebär en slutkostnad för projektet 
på 3,6 miljoner.  

Förslag till beslut 
1. Anta förslaget av byggnation av pumptrack-bana vid Siljansvallen 

och för ändamålet anvisa ytan nedanför skateparken enligt bilaga 2.   
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-12 
- Förslag till byggnation av pumptrack i Leksand 
- Bilaga 1 
- Bilaga 2 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Torkel Holst, fritidschef 
Leksands stigcyklister  
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Förslag till byggnation av pumptrack i Leksand 

Beskrivning 

Motiv / Intro: 

Ett pumptrack är en lekfull bana bestående av mjuka böljande kullar, dalar och kurvor. Med en 

?pumpande? rörelse kan du kontrollera farten när du tar dig fram genom banan. Ju mer du åker desto 

bättre tajming och kraft får du i åkningen vilket resulterar i högre fart. 

 

Ett bra pumptrack är designad och byggd för att göra den lättillgänglig och rolig för alla åldrar och 

förmågor. Ett pumptrack kräver inga förkunskaper eller någon specialutrustning. En vanlig damcykel 

eller ett par rullskridskor man rotat fram på vinden fungerar utmärkt. Det finns inga skarpa kanter, 

drops eller gaps man måste klara sig över eller specifika trick man måste lära sig. Detta gör att barriären 

för att prova på är extremt låg. Pumptracks fungerar lika bra för barn som för proffs och är en naturlig 

mötesplats för aktiva familjer och människor. 

 

Kort och gott, pumptracks är det ultimata lekplatsen för spontanidrott. 

 

Ett pumptrack kommer locka utövare från ett stort upptagningsområde då en liknande pumptrack inte 

finns inom 20 mil. De närmsta vi känner till finns i Arvika och Järvsö. En pumptrack skulle komplettera 

Leksand med den redan så populära skateparken med ännu mera spontanidrott.  

En pumptrack är bra för besöksnäringen och kommer indirekt inbringa ökade intäkter för flera 

företagare i Leksand. 

 

Förslag: 

Föreslaget är att bygga ett pumptrack på en lättillgänglig plats i Leksand, för att kunna fungera som en 

tillgänglig mötesplats som främjar spontan aktivitet. Föreslaget är att sikta mot en anläggningsyta på 

1700m2, men budget och möjlig placering kommer styra storleken på investeringen. 

 

Leksands kommun föreslås anvisa en lämplig plats för pumptracken. 

 

Investeringskostnaden söks med Allmänna Arvsfonden som medfinansiär. 

 

Tillgänglighet/utformning: 

Pumptracken i detta förslag ska vara asfalterad, så den går att använda av så många som möjligt. 

Pumptracken behöver även god belysning för att öka användandet och tryggheten. 

Det ska givetvis vara gratis att använda anläggningen för alla. 

Ett pumptrack ska konstrueras så den bjuder in alla åldrar och förmågor. Alltifrån små barn på 

balanscyklar och sparkcyklar till äldre. Man kan åka på i princip allt som rullar. Vidare så består 

förslaget i att konstruktionen ska ha en del som är handikappanpassad med bl.a. lägre kullar och 

mjukare svängar. (Det har gjorts förut och fungerar på andra pumptrackanläggningar) 
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Bild från Järvsö pumptrack 

 

Kostnad: 

Att projektera och bygga kräver specialistkompetens och är en väldigt stor investering för en kommun. 

Som ramverk kan nämnas att en yta på 800m2 är minimum för att få kvalitet och kunna skapa en 

naturlig fungerande mötesplats för aktivitet för alla. Generellt kan man säga att en större yta är bättre. 

Investeringskostnaden som behöver budgeteras anges av flera kontaktade företag, specialiserade på 

pumptracks, till ca.2000kr/m2. 

Som exempel: Investeringskostnad för en pumptrackanläggning på 1700m2 blir? 

 

1700 x 2000 = 3,4 Mkr. 

 

Allmänna Arvsfonden kan som mest medfinansiera 70%. Därför föreslås också att uppförandet av en 

pumptrack följer Arvsfondens regelverk och bl.a. involverar barn/ungdomar upp till 25år under 

projektering/utformning och byggfasen. 

Återstoden, 30% av kostnaden, söks från privata aktörer. 

Det positiva med en pumptrack ur ett förvaltningsperspektiv, är att den är så underhållsfri den kan bli. 

Generellt underhåll är begränsat till att sopa löv och klippa gräs. 

 

Plats: 

Leksands kommun anvisar och bistår med slutlig plats, kanske genom erfarenheter av Skateparkens 

lyckade placering. Vi ser stora fördelar med att placera pumptracken så nära skateparken som möjligt 

då båda lockar samma aktivitetsgrupp. 
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Projekteringstid: 

Det beräknas ca. 12månader från beslut till invigning. 

6 månader för ansökan från Allmänna Arvsfonden. 

4 månaders projekteringsfas (platsanvisning från Leksands kommun, upphandling och utformning av 

pumptrack).  

2 månaders byggtid.  

Sammanfattning 

Föreslaget är att bygga ett pumptrack på en lättillgänglig plats i Leksand, för att kunna fungera som en 

tillgänglig mötesplats som främjar spontan aktivitet. Föreslaget är att sikta mot en anläggningsyta på 

1700m2, men budget och möjlig placering kommer styra storleken på investeringen. 

 

Leksands kommun föreslås anvisa en lämplig plats för pumptracken. 

70% av investeringskostnaden söks från Allmänna Arvsfonden. Resterande 30% söks från företag. 

Leksands Stigcyklister (LSC) söker medel från Allmänna Arvsfonden och andra sponsorer. LSC tar även 

kontakt med aktuellt företag som ska bygga pumptracken. 

 

Bifogad länk 

Asphalt Pump Tracks - Velosolutions 
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§ 63 Dnr 2022/391 

Önskemål om byggnation av pumptrack-bana i 
Leksand 

Beskrivning av ärendet 
Leksands stigcyklister har lämnat önskemål om att uppföra en pumptrack-
bana i Leksand. En pumptrack-bana är en asfalterad kurvig bana med kullar 
och dalar, lämpad för cykling som passar för alla åldrar och storlekar på 
cyklar.  
En pumptrack-bana är en spontanidrottsplats som kommer att vara gratis att 
nyttja och som är öppen för alla. I likhet med befintlig skatepark är 
anläggningen väldigt lättskött.  
Leksands stigcyklister har en önskad placering på ytan nedanför skateparken. 
Detta för att kunna samla spontanidrottande på samma ställe samt att 
pumptrack och skate lockar i stort sett samma målgrupp. Önskemålet om 
storlek på anläggningsytan är 1700 m2, detta för att få en så attraktiv 
anläggning som möjligt. På ytan nedanför skateparken måste marklov och 
strandskyddsdispens sökas hos Länsstyrelsen.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Fritidsavdelningen bedömer att en pumptrack-bana är ett bra tillskott för 
idrottsområdet och fler får chansen att utöva fysisk rörelse spontant. Det 
främjar rörelse och spontanidrott för alla åldrar. Vidare skulle en pumptrack-
bana lyfta attraktionsvärdet för hela området. 
Placeringen nedanför skateparken är lämplig eftersom man samlar 
spontanidrott på ett och samma ställe. Placeringen skulle underlätta skötseln 
av anläggningen då personal kan se över både skatepark och pumptrack-bana 
samtidigt. Själva skötseln av anläggningen är likt skateparken minimal. Det 
handlar om städning, sopa löv och annat som stör utövningen. Även 
tillkommande elinstallation till belysning och kostnaden för elförbrukning 
gynnas av läget.  
Projekteringstiden för anläggningen beräknas enligt förslaget till 12 månader 
från beslut till invigning. Då ingår ansökan till allmänna arvsfonden, ansökan 
om medfinansiering från privata företag samt ansökan för marklov och 
strandskyddsdispens. Efter att dessa ansökningar är ordnade kan 
projekteringen starta. Fritidsavdelningen bedömer att projekteringstiden är 
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längre än 12 månader, framför allt med anledning av att ansökan om 
strandskyddsdispens, som brukar ta lång tid, ska sökas och godkännas. För 
att påbörja processen med ansökan av medel, marklov och 
strandskyddsdispens behöver Leksands stigcyklister en beslutad anvisad 
plats för anläggningens uppförande.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-12 
- Förslag till byggnation av pumptrack i Leksand 
- Bilaga 1 
- Bilaga 2 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta förslag av byggnation av pumptrack-bana vid Siljansvallen och 

för ändamålet anvisa ytan nedanför skateparken.   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ny brygga till Sjöräddningssällskapet RS Siljan/Runn 

Beskrivning av ärendet 
Sjöräddningssällskapet RS Siljan/Runn ansöker om ekonomiskt bidrag för 
att bygga en mer anpassad brygga vid räddningsstationen vid Övermo. 
Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som är kopplad till SOS-
alarm, de avlastar således räddningstjänstens uppdrag på Siljan. De är helt 
beroende av medlemskap, gåvor, testamenten och donationer. 
Sjöräddningssällskapet låter meddela att offerten på bryggan uppgår till 
180 000 kr men då tillkommer en låsbar gallergrind för att skydda från 
stölder och objudna besök. 
De har varit i kontakt med Leksands Sparbank som inte var helt avvisande 
men ser gärna att de kan visa upp ett delat engagemang, då gärna med 
Leksands kommun. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn för samhällsutveckling ser positivt på ansökan då räddningsbryggan 
innebär ökad trygghet och säkerhet för de som vistas på Siljan.  
Sektorns bedömning är att bryggan ska medfinansieras i samma 
storleksordning som övriga medfinansiärer, dock högst 100 000 kr.  

Finansiering 
Finansiering sker genom omprioritering i sektorns budgetram. 

Förslag till beslut 
Medfinansiera räddningsbryggan vid räddningsstationen i Övermo i samma 
storleksordning som övriga medfinansiärer, dock högst 100 000 kr. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-21 
Skrivelse från Sjöräddningssällskapet daterad 2022-03-27 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg 
Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Sebastian Larsson 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Sektorn för samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
Sjöräddningssällskapet, Lars Eg Andersson 
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From:                                 Caroline Smitmanis Smids
Sent:                                  Tue, 5 Apr 2022 11:44:19 +0000
To:                                      Registrator
Cc:                                      Åke Sjöberg
Subject:                             VB: Ny brygga till Sjöräddningssällskapet

 
 
Caroline Smitmanis Smids 
Kommundirektör 
Leksands kommun 
0247-80290 
caroline.smitmanis-smids@leksand.se 
www.leksand.se 
 
 

Från: Sebastian Larsson <sebastian.larsson@leksand.se> 
Skickat: den 27 mars 2022 11:14
Till: Ulrika Liljeberg <ulrika.liljeberg@leksand.se>; Caroline Smitmanis Smids <caroline.smitmanis-
smids@leksand.se>
Ämne: Fwd: Ny brygga till Sjöräddningssällskapet 
 
 
 
Hämta Outlook för iOS 

Från: 
Skickat: söndag, mars 27, 2022 7:51 fm
Till: Sebastian Larsson <sebastian.larsson@leksand.se>
Kopia: 
Ämne: Ny brygga till Sjöräddningssällskapet 
  
Hej igen 
 
Jag har nu haft kontakt med Leksands Sparbank, som vi pratade om, angående ett stöd för att kunna bygga 
en mer anpassad brygga vid räddningsstationen i Övermo. De var inte helt avvisande men såg gärna att vi 
hade kunde visa upp ett delat engagemang med ytterligare någon seriös kontakt, exempelvis Leksands 
Kommun eller något av dess bolag. 
 
Offerten på bryggan ligger på strax under 180 000 kr men då tillkommer en låsbar gallergrind för att 
skydda från  stölder och objudna besök. 
 
Vi skulle behöva prata mer med dig och eventuellt kommunchefen som du nämnde om detta. 
 
Ansökningstiden för bidrag från Leksands Sparbank går ut den sista mars så vi kan tyväll inte vila på 
hanen utan behöver träffas/höras snarast. 
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Vänligen

Frivillig Sjöräddare
RS Siljan/Runn
☎️

 f
📬  
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§ 64 Dnr 2022/457 

Ny brygga till Sjöräddningssällskapet 

Beskrivning av ärendet 
Sjöräddningssällskapet RS Siljan/Runn ansöker om ekonomiskt bidrag för 
att bygga en mer anpassad brygga vid räddningsstationen i Övermo. 
Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som är kopplad till SOS-
alarm, de avlastar således räddningstjänstens uppdrag på Siljan. De är helt 
beroende av medlemskap, gåvor, testamenten och donationer. 
Sjöräddningssällskapet har tagit in en offert för att bygga bryggan och den 
uppgår till 180 000 kr, men då tillkommer en låsbar gallergrind för att 
skydda från stölder och objudna besök. 
De har varit i kontakt med Leksands Sparbank som inte var helt avvisande 
men ser gärna att de kan visa upp ett delat engagemang, då gärna med 
Leksands kommun. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn för samhällsutveckling ser positivt på ansökan då räddningsbryggan 
innebär ökad trygghet och säkerhet för de som vistas på Siljan.  
Sektorns bedömning är att bryggan ska medfinansieras i samma 
storleksordning som övriga medfinansiärer, dock högst 100 000 kr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-21 
Skrivelse från Sjöräddningssällskapet daterad 2022-03-27 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Medfinansiera räddningsbryggan vid räddningsstationen i Övermo i 

samma storleksordning som övriga medfinansiärer, dock högst 
100 000 kr. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 23 Dnr 2022/541 

Patientavgift för hjälpmedel 

Beskrivning av ärendet 
Inom hjälpmedelsområdet i Sverige har genom årens lopp ett ökat ansvar för 
kostnader lagts på hjälpmedelsanvändaren. 2016 genomförde Socialstyrelsen 
en kartläggning av regelverk, avgifter för samt förskrivning av hjälpmedel i 
landet. Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora skillnader både inom 
och mellan regioner och kommuner när det gäller avgifter inom 
hjälpmedelsområdet. Avgifterna är kopplade till specifika hjälpmedel men 
varierar också mellan de olika hjälpmedelsområdena. I Dalarna får 
hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån av det behövda 
hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom regionens eller 
kommunernas hälso- och sjukvård. I dag ingår enbart besöksavgiften i ett 
högkostnadsskydd. Patientavgiften för hjälpmedel är av engångskaraktär, 
som gäller de flesta hjälpmedelsgrupper, eller av hyreskaraktär. 
Förbrukningsmaterial till de olika hjälpmedlen bekostas i regel av 
hjälpmedelsanvändaren medan tillbehör som är avgörande för optimal 
funktion ingår i patientavgiften. Hjälpmedel för helt eget ansvar benämns 
egenansvarsprodukter som hjälpmedelsanvändaren köper själv antingen i 
hjälpmedelsbutiker eller vid förskrivande enhet. Prissättningen är enhetlig i 
länet och ansvaret har Hjälpmedelsnämnden, både vad gäller sortiment och 
prissättning. Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de 
över 85 år. De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 
20 år.  
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020- 
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen pågick från 1 januari 2020 till 
11 mars 2021 då den slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.  
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. 
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga definierade 
hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma oavsett om 
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förskrivningen skedde inom kommun eller region. Vid slutrapporteringen för 
Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 beslutade nämnden att utifrån 
resultatet av översynen ge Dalarnas Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att 
utreda de olika avgiftsalternativen i mer avgränsade varianter än utifrån 
tidigare ansats som beskrivs ovan. Det utifrån vidare uppdrag utarbetade 
förslaget presenterades för Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som 
godkände förslaget för remissgång. 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommenderar Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner att besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter 
enligt följande 
1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt 
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per 
tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 
2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01- 
01. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorns bedömning av att patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna är satta 
utifrån hållbarhetsperspektiven social, miljö och ekonomi. Att 
patientavgifterna för hjälpmedel är jämlika och kostnadsnyttan effektiv för 
individ och samhälle. Sektorn står bakom förslaget till jämlik patientavgift 
för hjälpmedel. 

Beslutsunderlag 
Följebrev patientavgift för hjälpmedel, daterat 2022-04-21 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-29 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta förslaget från Hjälpmedelsnämnden om gemensamma 
hjälpmedelsavgifter enligt följande:  
Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt 
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per 
tolvmånadersperiod 

2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01- 
01.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Patientavgift för hjälpmedel 

Beskrivning av ärendet 
Inom hjälpmedelsområdet i Sverige har genom årens lopp ett ökat ansvar för 
kostnader lagts på hjälpmedelsanvändaren. 2016 genomförde Socialstyrelsen 
en kartläggning av regelverk, avgifter för samt förskrivning av hjälpmedel i 
landet. Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora skillnader både inom 
och mellan regioner och kommuner när det gäller avgifter inom 
hjälpmedelsområdet. Avgifterna är kopplade till specifika hjälpmedel men 
varierar också mellan de olika hjälpmedelsområdena. I Dalarna får 
hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån av det behövda 
hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom regionens eller 
kommunernas hälso- och sjukvård. I dag ingår enbart besöksavgiften i ett 
högkostnadsskydd. Patientavgiften för hjälpmedel är av engångskaraktär, 
som gäller de flesta hjälpmedelsgrupper, eller av hyreskaraktär. 
Förbrukningsmaterial till de olika hjälpmedlen bekostas i regel av 
hjälpmedelsanvändaren medan tillbehör som är avgörande för optimal 
funktion ingår i patientavgiften. Hjälpmedel för helt eget ansvar benämns 
egenansvarsprodukter som hjälpmedelsanvändaren köper själv antingen i 
hjälpmedelsbutiker eller vid förskrivande enhet. Prissättningen är enhetlig i 
länet och ansvaret har Hjälpmedelsnämnden, både vad gäller sortiment och 
prissättning. Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de 
över 85 år. De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 
20 år.  
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020- 
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen pågick från 1 januari 2020 till 
11 mars 2021 då den slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.  
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. 
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga definierade 
hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma oavsett om 
förskrivningen skedde inom kommun eller region. Vid slutrapporteringen för 
Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 beslutade nämnden att utifrån 
resultatet av översynen ge Dalarnas Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att 
utreda de olika avgiftsalternativen i mer avgränsade varianter än utifrån 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-04-27 
 

Referens 
Dnr 2022/541 

Sida 
2(2) 

 

 

tidigare ansats som beskrivs ovan. Det utifrån vidare uppdrag utarbetade 
förslaget presenterades för Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som 
godkände förslaget för remissgång. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorns bedömning av att patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna är satta 
utifrån hållbarhetsperspektiven social, miljö och ekonomi. Att 
patientavgifterna för hjälpmedel är jämlika och kostnadsnyttan effektiv för 
individ och samhälle. Sektorn står bakom förslaget till jämlik patientavgift 
för hjälpmedel. 

Förslag till beslut 
1. Anta förslaget från Hjälpmedelsnämnden angående patientavgift för 

hjälpmedel. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Följebrev patientavgift för hjälpmedel 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-29 

Slutligt beslut skickas till 
Hjälpmedelsnämnden 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2022-03-10   Sida 1 (2) 
      
      

 
 

 

   
Utdrag exp 2022-03-31 till 1. Akten 

2. Förvaltningschef 
3. Region Dalarna 

       4. Dalarnas kommuner 

Vid protokollet : 

Jenni Sjöblom  

Bestyrkes i tjänsten  

[Intygarens namn] 

 
 

Regionfullmäktiges beslutsärenden 

§ 7 Patientavgifter för hjälpmedel 
Diarienummer RD21/00617 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommenderar Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner att besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter 
enligt följande 
 

1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt  
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per 
tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 

 
2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-

01.  
 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna fattar för egen del beslut om 
1. Att ta fram en införandeplan för implementering i Region Dalarna samt  

Dalarnas kommuner. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020-
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. 
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Landstinget Dalarna PROTOKOLLSUTDRAG 
 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna 2022-03-10    Sida 2 (2) 
 
Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 
slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. 
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och 
abonnemang. Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade 
samtliga definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var 
detsamma oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region. 
Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 
beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas 
Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i 
mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. 
Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för 
Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för 
remissgång. 
 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag  
 Bilaga §7 A 
b) Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
 Bilaga §7 B 
c) Presentation av Rekommendationen 
 Bilaga §7 C 
 
Katarina Kajblad Nordin föredrar ärendet, det finns goda möjligheter att vi 
kan få ett gemensamt system för patientavgifter för hjälpmedel i länet. 
 
Helena Strandberg berättar om hur kopplingen till E-frikort fungerar för 
regionen och kommunerna. Helena berättar att man måste styra vissa 
behörigheter i systemet så att kommunerna och förskrivare bara ser den 
information de ska ha tillgång till.  
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BESLUTSUNDERLAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott  

 

Hjälpmedel Dalarna Datum 2022-05-05  Sida 1 (4) 
    Dnr RD21/00617 
    Uppdnr 3849 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  
Borlänge Skomakargatan 20, Borlänge Org.nr: 232100-0180 Katrarina Nordin Kajblad  
       
    
   

 
 

 Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2022-02-24 
 Hjälpmedelsnämnden 2022-03-10 
 Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16 

  Regionstyrelsen 2022-05-30 
 Regionfullmäktige 2022-06-13 

Patientavgifter för hjälpmedel 

Ordförandens förslag
Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommendera Regionstyrelsens 
arbetsutskott föreslå Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige att 
1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt   

införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och  
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per  
tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 
 

2.  Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01. 
 

I det fall Regionfullmäktige beslutar enligt förslag beslutar 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna för egen del att: 
1. Ta fram en införandeplan för implementering i Region Dalarna samt 

Dalarnas kommuner. 
 

Sammanfattning  
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020-
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. 
Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 
slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. 
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. 
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga 
definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma 
oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region. 
Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 
beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas 
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Region Dalarna BESLUTSUNDERLAG 
 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna Datum Dnr Sida 
2 (4) 2022-05-05 RD21/00617 

 
 

 
Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i 
mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. 
Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för 
Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för 
remissgång. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Inom hjälpmedelsområdet i Sverige har genom årens lopp ett ökat ansvar 
för kostnader lagts på hjälpmedelsanvändaren. 2016 genomförde 
Socialstyrelsen en kartläggning av regelverk, avgifter för samt förskrivning 
av hjälpmedel i landet. Rapporten syftade också till att ge ett underlag för 
kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla regelverken för 
hjälpmedelsområdet eller avgiftsfrågor. 
Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora skillnader både inom och 
mellan regioner och kommuner när det gäller avgifter inom 
hjälpmedelsområdet. Avgifterna är kopplade till specifika hjälpmedel men 
varierar också mellan de olika hjälpmedelsområdena. Av fallbeskrivningarna 
framgår att de samlade avgifterna för de olika personerna skiljer sig mycket 
åt, från 0 kr till flera tusen kronor beroende var i landet man bor.   
I Dalarna får hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån av 
det behövda hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom 
regionens eller kommunernas hälso- och sjukvård.   
I dag ingår enbart besöksavgiften i ett högkostnadsskydd. Patientavgiften 
för hjälpmedel är av engångskaraktär, som gäller de flesta 
hjälpmedelsgrupper, eller av hyreskaraktär. Förbrukningsmaterial till de 
olika hjälpmedlen bekostas i regel av hjälpmedelsanvändaren medan 
tillbehör som är avgörande för optimal funktion ingår i patientavgiften.  
Hjälpmedel för helt eget ansvar benämns egenansvarsprodukter som 
hjälpmedelsanvändaren köper själv antingen i hjälpmedelsbutiker eller vid 
förskrivande enhet. Prissättningen är enhetlig i länet och ansvaret har 
Hjälpmedelsnämnden, både vad gäller sortiment och prissättning.   
Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de över 85 år.  
De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 20 år. 
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Region Dalarna BESLUTSUNDERLAG 
 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna Datum Dnr Sida 
3 (4) 2022-05-05 RD21/00617 

 
 

 
Hjälpmedel för urinblåsa/tarm är de enda av de samhällsägda hjälpmedlen 
som är helt kostnadsfria för hjälpmedelsanvändaren.  
Riksdagen fattade 1997 beslut om prioriteringar inom hälso- och sjukvården 
och slog fast att tre principer ska ligga till grund för prioriteringar inom 
vården: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och  
kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa principer samt hälso- och 
sjukvårdslagens (HSL 2017:30) mål om en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen utgör grunden för denna översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 

Syfte 
Översyn av patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna inklusive utredning om 
möjlighet till högkostnadsskydd för hjälpmedel.   
Utarbeta och presentera ett slutligt förslag med analys och 
konsekvensbeskrivning som underlag för politiskt beslut om eventuella 
ändringar. 

Mål 
Att patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna är satta utifrån 
hållbarhetsperspektiven social, miljö och ekonomi. Att patientavgifterna för 
hjälpmedel är jämlika, lätta att administrera och kostnadsnyttan effektiv för 
individ och samhälle. 

Patientperspektiv 
Tas i beaktande i de analyser och konsekvensanalyser som görs i 
slutrapporten. Användarsamverkan har skett i hela processen.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Redovisas och tydliggörs i slutrapporten tillsammans med 
Analysavdelningens sammanställning.  

Hållbarhet 
Ett perspektiv som finns med i hela översynen.  

Likabehandling 
Ett av de viktiga kriterier som vi lyfter fram i översynen. 

Barn och unga 
Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de över 85 år.  
De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 20 år. 
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Region Dalarna BESLUTSUNDERLAG 
 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna Datum Dnr Sida 
4 (4) 2022-05-05 RD21/00617 

 
 

 
Juridik 
Där vi behövt förhålla oss till juridiken så har vi tagit reda på vad som gäller 
och förhållit oss till det. 

Arbetsmiljö och medarbetare  
Delaktiga under hela utredningen, utförare, verksamhetsrepresentanter och 
chefer.  

Expediering av beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 
Kommunernas fullmäktige 
Förvaltningschef 

Samverkan med fackliga organisationer 
Kontinuerlig information i förvaltningssamverkan under uppdraget.  

Återrapportering 
Hjälpmedelsnämnden önskar återkoppling från samtliga kommun 
fullmäktige i samband med att beslut är taget i respektive fullmäktige, dock 
senast den 31 juli 2022. Därefter sker en återrapportering till nämnden.  
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Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
 
Samma avgift på 250 kr/personligt förskrivet hjälpmedel samt införande av 
gemensamt högkostnadsskydd för region och kommun med ett kostnadstak  
på 1150 kr/tolvmånadersperiod. 
 

• Rekommendationen gäller för de hjälpmedelsgrupper som hanteras inom 
ramen för Dalarnas Hjälpmedelscenter med undantag av de hjälpmedel som 
idag: 

- är avgiftsfria; diabeteshjälpmedel, hjälpmedel för urinblåsa/tarm samt 
medicinska behandlingshjälpmedel (undantaget CPAP/APAP). 

- är belagda med en egenavgift beräknad utifrån en viss procentsats; cyklar 
och ortopediska skor 

- är belagd med eget val; hårersättning 
 

• Rekommendationen för särskilda boenden (SÄBO) gäller enbart 
personligt förskrivna hjälpmedel i samband med hemgång. 
I övrigt gäller tidigare rekommendationer(beslut Hjälpmedelsnämnden 
2016-05-26). 
 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående tillbehör vid 
förskrivning av huvudhjälpmedel (se riktlinjer för respektive 
hjälpmedelsgrupp). 
 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående 
förbrukningsartiklar kopplat till det förskrivna huvudhjälpmedlet som 
bekostas av användaren (se riktlinjer för respektive hjälpmedelsgrupp). 
 

• Ingen förändring från nuvarande riktlinjer vad gäller LSS boenden och 
palliativ vård (beslut Hjälpmedelsnämnden 2016-05-26). 
Rekommendationen om ny avgift på 250 kr gäller där avgift tas ut i 
samband med personlig förskrivning av hjälpmedel. 
 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer för barn, unga och 
personer över 85 år (barn och unga; avgiftsfritt enligt beslut 
Hjälpmedelsnämnden 2016-05-26. Personer över 85+; avgiftsfritt inom 
regionen utifrån HSL 2017:30) 
 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer för vad som räknas till 
egenansvarsprodukter. Det vill säga produkter som inte kräver hälso- 
och sjukvårdens kompetens för utprovning och som användaren betalar 
själv. 
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• Avgiftsändringen gäller från det beslutade datumet; 2021-01-01. Inga 
avgifter kommer att återbetalas eller inkrävas retroaktivt. 
 

• Rekommendationen innefattar en införandeplan för implementering i 
Region Dalarna samt respektive kommun. 
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Sociala sektorn 
Ulrika Gärdsback, 80651 
ulrika.gardsback@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 
God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 

Beskrivning av ärendet 
Det pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och 
sjukvården ska vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta 
vår demografiska utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra 
detta på ett bättre sätt krävs en omfattande omställning och en 
resursförskjutning i hela vårdkedjan mot en God och nära vård. Svensk 
hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, personcentrerad och tillhandahållas 
på lika villkor till hela befolkningen. En länsgemensam strategi är framtagen 
i bred samverkan mellan Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. 
Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan och utgör ett styrdokument 
för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i omställningen 
till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör en grund för det lokala 
arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära vård. Strategins 
giltighetstid löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01. Arbetet med 
strategin har letts av en styrgrupp bestående av chefsrepresentanter från 
regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. Länschefsnätverket 
beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022. Välfärdsrådet beslut 
om rekommendation fattas vid möte den 27 april 2022. Primärvården i 
region och kommun utgör navet i omställningen och behöver samspela med 
övrig hälso-och sjukvård, den kommunala omsorgen och socialtjänsten, samt 
andra intressenter som behövs utifrån individens perspektiv. Det kan handla 
om skola, elevhälsa, ungdomsmottagningar, företagshälsovård, och 
civilsamhället men även statliga myndigheter.  
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och 
enkla principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan. 
Färdplanen beskriver på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan 
uppnås. Tillsammans utgör detta Dalarnas strategi för att nå omställningen 
till God och nära vård.  
Dalarnas Målbild är: Nära genom hela livet – gemensamt tillsammans. 
Målbilden är vidare nedbruten till fem delmål som är nära kopplade till 
SKRs fyra fokusförflyttningar. De fem delmålen i strategin är: 1. Nära för 
mig, 2. Nära för alla, 3. Nära i hela Dalarna, 4. Nära mellan oss, 5. Nära till 
hälsa. Färdplanen beskriver hur arbetet i samverkan, både lokalt och 
regionalt, når målbilden och delmålen. Färdplanen innehåller en 
övergripande beskrivning av implementering, det lokala samverkansarbetet, 
en regional handlingsplan (årlig eller över fler år) med olika prioriteringar i 
samverkan samt årlig uppföljning (nyckeltal, aktiviteter, självskattning). 
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Färdplanen beskriver vidare olika regionala stödverktyg som regional 
årsrapport samt länets systemledning. Strategin utgör en grund för det lokala 
arbetet med framtagande av lokala planer för God och nära vård. I praktiken 
kan dessa sägas utgöra konkreta aktivitetsplaner som beskriver hur 
samverkansarbetet bedrivs på den lokala nivån. De lokala planerna kan 
liknas vid de lokala samverkansöverenskommelser (LÖK) som tas fram 
utifrån de regionala samverkansöverenskommelserna (RÖK) som 
styrdokument för Dalarnas kommuner och Region Dalarna. Region Dalarna 
och den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) kommer ge ett 
övergripande stöd för omställningsarbetet på regional nivå med fokus på 
implementering och uppföljning. En regional redovisning kommer årligen att 
sammanställas som beskriver hur omställningen till God och nära vård 
fortlöper i Dalarna. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
För att uppnå målbilden för den goda och nära vården i Dalarna behöver nya 
arbetssätt utvecklas och börja testas – arbetet behöver göras annorlunda för 
att det ska bli en omställning. Samverkan mellan Region Dalarna och länets 
kommuner utgör en central omständighet för att nå omställningen till en God 
och nära vård. För detta krävs en organisering som kan styra och leda 
helheten i länet och kan kallas för ett läns systemledning för God och nära 
vård. I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur där representanter 
från kommunerna och regionen för socialtjänsten respektive hälso- och 
sjukvården möts (inom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS). 
Regionens och kommunernas allra högsta ledning möts också i etablerade 
samverkansforum som Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) och det 
s.k. Kommundirektörsnätverket. För att skapa en helhet som leder 
omställningen behöver alla dessa grupperingar samverka i olika 
konstellationer och olika sammanhang för att driva implementering, 
gemensamma mål samt att följa upp och reflektera över hur omställningen 
fortskrider över tid för att målet ska uppnås. 

Förslag till beslut 
1. Anta förslaget Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 

god och nära vård i Dalarna 2022-2030 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i 
Dalarna 2022-2030, daterad 2022-05-02 
Underlag för rekommendation, daterat 2022-05-02 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-25 

Slutligt beslut skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Region Dalarna, Avdelningen Hälsa och Välfärd, Tanja Mårtensson 
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Förord
Färdplanen berättar för oss hur länet tillsammans, både 
lokalt och regionalt, ska ta oss till målbilden och följa 
upp arbetet. Färdplanen blir därmed kartan för vår 
gemensamma resa.  

De fem delmålen stämmer väl in på målet  
”Ett sammanhållet Dalarna” i den nyligen antagna 
Dalastrategin 2030, vars prioriteringar bland annat är att  
verka för ökad tillgänglighet till vård och omsorg, stärka 
digital delaktighet, verka för ökad jämlikhet och jämställdhet 
samt verka för god och förbättrad hälsa. 

En bra samverkan har växt fram i strategiarbetet och för 
att lyckas med att driva omställningen framåt är det ännu 
viktigare att nu fortsätta denna samverkan med varandra 
och att följa de enkla samverkansprinciper som finns 
beskrivna i strategin. 

Gemensamt tillsammans fortsätter vår resa mot God och 
nära vård i hela Dalarna oavsett vem du är och var du bor.

Sofia Jarl 
Ordförande Välfärdsrådet

Åsa Bergkvist 
Vice ordförande Välfärdsrådet

Omställningen till en God och nära vård pågår runt om i 
Sverige, och även här i Dalarna pågår en resa tillsammans 
inom regionens och kommunernas hälso-och sjukvård. Den 
goda och nära vården behöver växa fram i samverkan 
utifrån lokala och regionala behov och förutsättningar för 
att säkerställa att rätt vård ges samordnat vid rätt tidpunkt 
och på rätt plats. Utgångspunkten ska alltid vara den bästa 
tillgängliga kunskapen för den enskilda individens behov 
– vården ska vara designad för och tillsammans med 
invånarna den är till för.

Ett viktigt steg i detta arbete är denna gemensamma 
strategi som är framtagen i bred samverkan mellan Region 
Dalarna och kommunerna i Dalarna. 

Strategiarbetet har varit en resa där utmaningar har vänts 
till möjligheter. Tillsammans har vi verkat för att skapa goda 
förutsättningar så att alla Dalarnas invånare ska uppleva 
att vården finns nära genom hela livet och att vi alla 
arbetar för detta gemensamt tillsammans. 

Omställningen handlar både om vård, omsorg samt hälsa. 
Men navet är primärvården som samspelar både med all 
övrig hälso-och sjukvård och med socialtjänsten. Arbetet 
framåt handlar om att driva en omställning i komplexitet.  
Bara för att det är komplext betyder det inte att det är 
omöjligt. Men det betyder att det är extra viktigt med:  
1) en systemledning som driver arbetet och fattar 
nödvändiga beslut, 2) en tydlig och enkel målbild som 
visar riktningen, 3) ett aktivt implementeringsarbete, 4) 
en systematisk och gemensam uppföljning samt analys 
som visar att länet är på rätt väg. Denna strategi beskriver 
dessa olika delar som är viktiga på vår fortsatta resa 
tillsammans. 

Vår gemensamma målbild för vår färd är:  
Nära genom hela livet – gemensamt 
tillsammans.  

För att kunna följa färden har målbilden brutits ner i fem 
delmål: 
Nära för mig - Nära för alla - Nära i hela 
Dalarna - Nära mellan oss - Nära till hälsa  
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Inledning 
God och nära vård i hela Sverige
Just nu pågår en stor omställning av svensk hälso- och 
sjukvård.  Hälso- och sjukvården ska vara effektiv 
och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta vår 
demografiska utveckling och invånarnas behov. För att 
fortsätta göra detta på ett bättre sätt krävs en omfattande 
omställning och en resursförskjutning i hela vårdkedjan 
mot en God och nära vård.

Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, 
personcentrerad och tillhandahållas på lika villkor till 
hela befolkningen. Men vården når inte alltid upp till 
detta. Det finns därför behov av att skapa en närmare, 
mer jämlik, jämställd och tillgänglig vård i hela landet 
som bättre motsvarar behoven som enskilda kvinnor 
och män, flickor och pojkar samt personer av annan 
könsidentitet har.1

Omställningen till en God och nära vård pågår runt 
om i Sverige på både lokal, regional och nationell 
nivå. Arbetet ligger i linje med WHO:s mål att 
åstadkomma allmän hälso- och sjukvård (Universal 
Health Coverage, UHC) runtom i världen samt 
genomförande av FN:s Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling. En grundförutsättning 
är att hälso- och sjukvården, i både region och 
kommun, är baserad på bästa tillgängliga kunskap. 
Hälso- och sjukvården innefattar både primärvård 
i regionen och kommunal regi, specialiserad och 
högspecialiserad vård, tandvård, medicinsk diagnostik 
samt rehabilitering och habilitering. För att nå önskad 
utveckling behöver stat, regioner och kommuner 
arbeta tillsammans i samma riktning.

Syftet med omställningen är att utveckla den 
svenska hälso- och sjukvården till en samordnad 
välfungerad helhet som tar utgångspunkt i den 
enskildes individuella behov, preferenser och 
förutsättningar för medskapande. Individens hela 
livssituation ska beaktas oavsett vem du är och 
var du bor. Det gäller oavsett om du är barn eller 
ungdom, mitt i livet eller äldre, samt om du söker 
hjälp för fysisk eller psykisk ohälsa.

Primärvården som nav där 
individen är kärnan
Omställningen handlar inte om en ny 
benämning på dagens primärvård eller en 
ny organisationsform eller vårdnivå. Men det 
berör hela hälso-och sjukvårdssystemet med 
primärvården som nav och individen är kärnan. 
Det handlar om ett nytt förhållningssätt, en 
gemensam fokusförflyttning, där samordningen, 
samarbetet och samverkan mellan regioner och 
kommuner är avgörande. Basen och navet för 
vården ska vara primärvården, som utförs av 
såväl regioner, kommuner som privata utförare. 
Primärvården ska finnas nära invånarna och 
ha goda möjligheter att arbeta främjande, 
förebyggande och proaktivt. Utgångspunkten ska 
alltid vara individens behov och vården ska vara 
utformad för och tillsammans med den individ som 
den är till för. Kärnan i den goda och nära vården 
är därmed ett personcentrerat arbetssätt. Det 
innebär att se, involvera och anpassa insatserna 
efter vad som är viktigt för varje enskild individ.

1 Nästan alla invånare definierar sig som de juridiska könen kvinna eller man, men det är samtidigt viktigt att inkludera de invånare som 
identifierar sig på annat sätt. Begreppet personer av annan könsidentitet används i Regeringens proposition 2019/20:164 Inriktningen för 
en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform. Diskrimineringsgrunderna är också viktiga i arbetet för likvärdighet: kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Läs mer 
om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering inom vård i SKR:s (O)jämställdhet i hälsa och vård - en genusmedicinsk kunskapsöversikt.
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Det nationella målet med omställningen av hälso- 
och sjukvården är att patienten får en god, nära och 
samordnad vård av hög kvalitét som stärker hälsan och 
förebygger fysisk och psykisk ohälsa. Genom att patienten 
är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser 
kan ett mer samhällsekonomiskt, effektivt och långsiktigt 
hållbart hälso- och sjukvårdssystem skapas. För att lyckas 
behöver det personcentrerade angreppssättet genomsyra 
samspelet mellan primärvården och den specialiserade 
vården både på och utanför sjukhusen.

Primärvården i region och kommun behöver också 
samspela med övrig hälso-och sjukvård, den 
kommunala omsorgen och socialtjänsten, samt 
andra intressenter som behövs utifrån individens 
perspektiv. Det kan handla om skola, elevhälsa, 
ungdomsmottagningar, företagshälsovård, och 
civilsamhället men även statliga myndigheter. Med 
den fysiska och psykiska hälsan i fokus behöver 
primärvården och folkhälsoarbetet också ske i nära 
samverkan med varandra (se bild nedan).

Bild 1 - Källa: SKR
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Förändrade arbetssätt för att 
driva omställningen
Omställningen handlar om att ett förändrat sätt att arbeta 
med både hälsa, vård och omsorg. Utifrån primärvården 
som nav i omställningen behöver verksamheterna arbeta 
med att bygga upp kontinuiteten, det vill säga det som 
främjar relationer, tillit och bidrar till ökad trygghet och 
tillgänglighet för befolkningen. I praktiken kan det handla 
om kortare väntetider och minskade köer som ger fler 
individer vård i rätt tid. En stärkt kontinuitet kan även 
underlätta för att individerna att lyfta frågor som kan 
vara svåra, såsom våld i nära relationer, hedersrelaterat 
våld och förtryck, skadligt bruk och beroende (missbruk), 
begynnande psykisk ohälsa eller suicidtankar. 

En ökad tillgänglighet är centralt för omställningen och 
avser bland annat ett gott och inkluderande bemötande, 
men även geografisk närhet, öppettider som är anpassade 
efter människors behov, ökad digital vård och digitala 
lösningar för kontakter med vården. Det kan också handla 
om anpassningar av den fysiska miljön, information och 
kommunikation. Den närmaste vården är den vård som 
individen kan ge sig själv – egenvården. Kommuner och 
regioner ska ge goda förutsättningar för att möjliggöra 
egenvård för kvinnor, män, flickor och pojkar samt 
personer med annan könsidentitet. 

Rätt kompetens hos medarbetarna är en grundläggande 
förutsättning för att hälso- och sjukvården ska fungera väl. 
Att medarbetarna trivs och vill utbilda sig för att arbeta 
och stanna kvar i vården är därför grundläggande. I 
omställningsarbetet är det därför också viktigt att verka för 
att nyttja medarbetarnas kompetens på ett så optimalt sätt 
som möjligt och för att skapa en god arbetsmiljö. 

Ny teknik och digitalisering är andra viktiga verktyg som 
kan bidra till omställningen. Digitaliseringen är viktig för 
att ändra beteenden, nå målen om kvalitet och effektivitet, 
men även för att tillgodose individers behov och 
förväntningar på nya sätt. Genom att använda teknikens 
möjligheter kan tid frigöras till det som teknik inte kan 
ersätta – de nära mötena mellan människor.

Samverkan och samordning är avgörande mellan såväl 
verksamheterna inom regionen och inom kommunerna 
liksom mellan regionen och kommunerna samt med andra 
aktörer. Samverkan mellan kommun och region är särskilt 
viktigt för de individer som har komplexa behov och 
behöver samordnade insatser och/eller kan ha svårt att 
föra sin egen talan, till exempel multisjuka, sköra äldre, 
personer med samsjuklighet, våldsutsatta med flera. 
Samverkan och samordning kan säkerställa att individer 
inte riskerar att ”falla mellan stolarna” och att individerna 
upplever en välfungerande helhet.
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Fokusförflyttning inom 
fyra viktiga områden 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
beskriver omställningsarbetet som en 
fokusförflyttning. Omställningen till God och 
nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt 
där det sker en förflyttning i sättet att arbeta 
tillsammans för regionen och kommunerna. 
Detta beskrivs som ett paradigmskifte av den 
svenska hälso- och sjukvården.

Fokusförflyttningen beskrivs av  
SKR enligt följande;

Fokus på person och relation
Från fokus på organisation till fokus på person 
och relation.
• Utgå från patientens/brukarens 

individuella förutsättningar, förmågor och 
behov och bidra till trygghet.

• Utgå från att relationer är centrala för 
kvalitet och effektivitet. 

Samordning utifrån personens fokus 
Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till 
samordning utifrån personens fokus.
• Utgå från det bästa för patienten/brukaren 

i hela vård- och omsorgsprocessen.
• Främja gemensamt ansvarstagande och 

tillit.
• Skapa förutsättningar för jämlik vård och 

omsorg. 
 

Aktiv medskapare
Från invånare och patienter/brukare som 
passiva mottagare till aktiva medskapare.
• Skapa tillsammans med invånare, 

patienter och brukare. 

Proaktiv och hälsofrämjande 
Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.
• Hälsofrämjande, förebyggande och 

proaktiva insatser är det mest hållbara 
arbetssättet.

• Skapa förutsättningar för självständighet 
och livskvalitet.

• Skapa förutsättningar för jämlik hälsa.

B
ild

er - K
ä

lla
: SK

R

539



9Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030

Ny struktur och kultur 
tillsammans
Den goda och nära vården med fokus på ett nytt häl-
so-och sjukvårdssystem där primärvården utgör navet, 
innehåller alltså hela eller delar av många verksamheter i 
regionen och kommunerna och inkluderar samtidigt sam-
verkan mellan dessa verksamheter (se bild 1). Det är därför 
avgörande för utvecklingen hur väl länet tillsammans för-
mår att överbrygga hinder och skapa en samordnad vård 
för alla våra olika invånare. Omställningen handlar därför 
både om att utveckla en ny struktur och en ny kultur utifrån 
ett förändrat förhållningssätt. För att göra denna förflytt-
ning behöver nya och förändrade arbetssätt utvecklas och 
implementeras. Och allt detta tillsammans i samverkan.

Att driva omställningen i en så stor verksamhet, dessutom 
på ett nytt och utvecklat sätt, där varje individmöte är unikt 
– är att driva en omställning i komplexitet. Komplexitet 
kan definieras som en situation, fråga eller organisation 

2 Klara Palmberg Broryd – Komplexitet – Enklare navigerat, bättre hanterat: så driver du utveckling i komplexa system, 2021 s.20-21.

där det finns många olika perspektiv och en hög grad av 
ömsesidiga beroenden2. Det innebär att det sällan går att 
planera exakt hur processen ska gå till och arbetet kommer 
vara oförutsägbart och dynamiskt. I omställningen till God 
och nära vård kan det därför vara värdefullt att tillsam-
mans försöka sortera vad som är enkelt, komplicerat och 
komplext för att lyckas i omställningen. Att det här handlar 
om komplexitet innebär inte att det är omöjligt. Men det 
är viktigt att det finns en systemledning som styr och leder 
helheten. Det bör finnas en tydlig och enkel målbild som 
visar riktningen, ett aktivt implementeringsarbete och en 
systematisk uppföljning som visar att vi är på rätt väg. 

Det är viktigt att den goda och nära vården växer fram 
utifrån lokala och regionala behov och förutsättningar. 
Detta för att säkerställa att rätt vård ges samordnat vid rätt 
tidpunkt och på rätt plats. 

Bild 2 - Källa: SKR
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Dalarnas strategi:  
Målbild och färdplan  
Denna länsgemensamma strategi med målbild och 
färdplan utgör ett styrdokument för att stödja den lokala 
och regionala nivån, i samverkan mellan Region Dalarna 
och Dalarnas 15 kommuner, i omställningen till en 
God och nära vård i Dalarna. Strategin är framtagen 
i bred samverkan mellan region och kommun av både 
tjänstepersoner och förtroendevalda (se avsnitt – 
Framtagandet av strategin).
 
Strategin utgör vidare en grund för det lokala arbetet med 
framtagande av lokala planer för God och nära vård. I 
praktiken kan dessa sägas utgöra konkreta aktivitetsplaner 
som beskriver hur samverkansarbetet bedrivs på den 
lokala nivån. De lokala planerna kan liknas vid de lokala 
samverkansöverenskommelser (LÖK) som tas fram utifrån 
de regionala samverkansöverenskommelserna (RÖK) 
som styrdokument för Dalarnas kommuner och Region 
Dalarna3. 

Arbetet på lokal nivå bör anpassas utifrån de specifika 
förutsättningarna och behoven, men genom att ta 
sin utgångspunkt i den regionalt framtagna strategin 
säkerställs förutsättningarna för att invånarna i länet ges 
en likvärdig och jämlik vård, men även omsorg och hälsa. 
I första hand berör denna strategi samverkan mellan 
primärvården i Region Dalarna och länets kommuner, 
men dessa behöver också samspela med all övrig hälso- 
och sjukvård, kommunal omsorg samt socialtjänst och 
inkluderas i ett bredare folkhälsoarbete. Även andra 
aktörer inom vård, omsorg samt hälsa kan komma att 
involveras utifrån lokala förutsättningar (som beskrivs i 
inledningen – se bild 1).

 3 Tre av de regionala samverkansöverenskommelserna är lagstadgade (enligt SoL och HSL), dessa rör  personer med psykisk funktionsned-
sättning, personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar 
samt barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

 4 Att driva omställningen till Nära vård - Handbok om att hantera komplexa system, Sveriges Kommuner och Regioner, 2020, s.24-26

Systemledning i Dalarna 
Samverkan mellan Region Dalarna och länets kommuner 
utgör en central omständighet för att nå omställningen till 
en God och nära vård. Utifrån ett invånarperspektiv är 
gränsdragningen mellan regionens och kommunernas 
olika verksamheter, uppdrag, ansvarsfördelning, 
styrningsmodeller med mera inte så viktig. Det som bör 
eftersträvas är snarare en helhet som tydligt åskådliggör 
och möter invånarnas alla behov av vård och omsorg. 

För att åstadkomma detta krävs en organisering som 
kan styra och leda helheten i länet. Det som kan kallas 
för ett läns systemledning för God och nära vård. Som 
systemledning ansvarar man för hela omställningens 
implementering, resultat, uppföljning och utveckling. 
Systemledningen ska inte styra arbetssätt, vad och hur 
saker görs, i andras organisationer. Utifrån omställningen 
till god och nära vård bör en systemledning bestå av ytterst 
ansvariga politiker och tjänstepersoner för socialtjänst 
och hälso- och sjukvård, samt även andra ansvariga 
förtroendevalda och tjänstepersoner i ledande ställning 
inom organisationerna.4

I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur 
mellan kommunerna och regionen där representanter 
för socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården 
möts regelbundet . Grupperingarna finns inom den 
regionala samverkans – och stödstrukturen i länet 
(RSS).  Välfärdsrådet är ett politiskt samverkansorgan 
där förtroendevalda från kommunerna och regionen 
möts. Kommunernas ledamöter utgörs av ordförande 
i socialnämnd eller motsvarande nämnd. Regionens 
ledamöter utgörs av presidiet i hälso- och sjukvårdsnämnd. 
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På tjänstenivå möts länets högsta chefsledning från 
socialtjänst och hälso- och sjukvård i Länsnätverket för 
förvaltningschefer (”Länschefsnätverket”). 

Regionens och kommunernas allra högsta ledning 
möts också i etablerade samverkansforum. 
Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) består 
av 21 ledamöter (och 21 ersättare). Regionens 
ledamöter består av regionstyrelsens och regional 
utvecklingsnämnds presidier och kommunernas 
ledamöter består av kommunstyrelsens ordförande 
i varje kommun. Länets kommundirektörer 
och regiondirektör möts i vad som benämns 
Kommundirektörsnätverket. 

För att skapa en helhet som leder omställningen behöver 
alla dessa grupperingar samverka i olika konstellationer 
och olika sammanhang för att driva implementering, 
gemensamma mål samt att följa upp och reflektera över 
hur omställningen fortskrider över tid. 

Strategi bestående av två delar - 
målbild och färdplan 
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör 
målbild, delmål och enkla principer för samverkan och den 
andra delen utgörs av en färdplan. Färdplanen beskriver 
på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan uppnås. 
Tillsammans utgör detta Dalarnas strategi för att nå 
omställningen till God och nära vård.
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Målbild och delmål 
Dalarnas Målbild är:
Nära genom hela livet – gemensamt 
tillsammans

Ytterst sett handlar det om att gemensamt tillsammans 
i länet, utifrån bästa tillgängliga kunskap, utveckla en 
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen 
vårdkedja av hög kvalitet för alla olika grupper av kvinnor 
och män, flickor och pojkar och personer med annan 
könsidentitet. Utgångspunkten är individens behov genom 
hela livet – från det ofödda barnet, genom hela livet, till 
livets absoluta slutskede.

För att lyckas med omställningen till en God och nära 
vård i Dalarna är målbilden nedbruten till fem delmål 
som hjälper oss att följa omställningsresan i regionen och 
i länets kommuner. De olika delmålen är nära kopplade 
till fokusförflyttningens fyra områden - Fokus på person 
och relation, Samordning utifrån personens fokus, Aktiv 
medskapare, och Proaktiv och hälsofrämjande. 

De fem delmålen är:
1. Nära för mig
2. Nära för alla
3. Nära i hela Dalarna
4. Nära mellan oss
5. Nära till hälsa

Nära i hela Dalarna

Nära mellan oss

Nära till hälsa Nära för mig

Nära för alla

Region 
Dalarna

God och nära vård i Dalarna
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2. Nära för alla

Nära för alla – en mer tillgänglig, jämställd och 
jämlik vård för barn och unga, för dig mitt i livet och 
för dig som är äldre. 

Invånarna i Dalarna ska uppleva att vården är 
sammanhållen och likvärdig oavsett kön, ålder och annan 
bakgrund och oavsett vårdbehov (både fysiskt och psykiskt). 
Vården är likvärdig och jämlik utifrån att personalen arbetar 
olika utifrån vem individen är. Det ska upplevas att Region 
Dalarna och länets kommuner samverkar och samordnar 
sitt arbete för att öka tillgängligheten och hitta den bästa 
helhetslösningen för varje individ.

1. Nära för mig

Nära för mig – alla invånare i Dalarna ska bli 
bemötta med respekt samt tilltro och ska uppleva 
utökade möjligheter till medskapande och delak-
tighet utifrån sin förmåga och sina behov.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att det är lätt att 
nå rätt vårdinstans, att kontaktvägarna in i vården är 
tydliga och enkla. Invånarna ska, i sin vård, känna tillit, 
trygghet och delaktighet, utifrån sina egna förmågor 
och behov. Invånarna ska också vara medskapare, 
uppleva att de blir sedda och lyssnade på samt blir 
bemötta med respekt och tilltro.

3. Nära i hela Dalarna

Nära i hela Dalarna – en mer likvärdig tillgång 
till personcentrerad vård i hela länet oavsett var 
individerna bor med hjälp av nya och utvecklade 
lösningar som gagnar individerna.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att den goda och nära 
vården finns tillgänglig när och där individen behöver den 
och att den är personcentrerad. Invånarna ska uppleva att 
regionen och kommunerna samarbetar och samverkar för 
att ge vården på rätt nivå och med rätt stöd i förhållande 
till behov och närhet, med fysiska, mobila och/eller 
digitala lösningar som gagnar invånarna i hela länet. 
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4. Nära mellan oss

Nära mellan oss – stärkt samverkan inom  
och mellan länets kommuner och Region Dalarna 
som präglas av tillit och prestigelöshet för 
invånarnas bästa.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att vården är samordnad 
och därmed ges i en väl fungerande helhet. Invånarna 
ska uppleva att regionen och kommunerna tillsammans 
och även med andra relevanta aktörer planerar och 
samordnar de insatser som ska ges. Detta sker i en 
bra dialog och med respekt, utifrån invånarnas behov, 
preferenser och förmåga. Medarbetarna i kommunerna 
och Region Dalarna ska uppleva att samverkan baseras 
på tillit och prestigelöshet på ett gränsöverskridande och 
relationsskapande sätt (se även avsnitt enkla principerna 
för samverkan). 

5. Nära till hälsa

Nära till hälsa– ett mer hälsofrämjande och 
förebyggande arbete i Dalarna utifrån var 
varje enskild individ befinner sig i livet. 

Invånarna i Dalarna ska uppleva att alla verksamheter 
tillsammans och gemensamt, i länets kommuner och Region 
Dalarna, arbetar förebyggande och hälsofrämjande för 
att skapa en god hälsa hos alla invånare. Det är viktigt 
att hela människan blir sedd både fysiskt, psykiskt, socialt 
och kulturellt. Invånarna ska även uppleva  att stöd ges 
till egenvårdsaktiviteter genom en samverkan med övriga 
civilsamhällets olika aktörer.
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Enkla principer för samverkan 
Samverkan är avgörande för att gemensamt skapa en 
bra samordnad helhetslösning . Det är inte alltid helt 
tydligt vem som har ansvar för vad och ofta går ansvaren 
ihop och är gemensamma. Därför måste kommunen och 
regionen i samverkan skapa en bra helhetslösning för den 
enskilda individen utifrån dennes behov.

I denna strategi definieras samverkan enligt följande: 
”Samverkan: en process som är ämnad att skapa ny-
tänkande, nytt agerande, ny förståelse och nytt lärande 
i en specifik fråga. Samverkan innebär ett gemensamt 

MORA

ÄLVDALEN

ORSA

RÄTTVIK

FALUNLEKSAND

MALUNG-SÄLEN

VANSBRO GAGNEF BOR-
LÄNGE

SÄTER

AVESTA

HEDE-
MORA

LUDVIKA
SMEDJE-
BACKEN

5 Partnerskapet som verkar inom kunskapsstyrningsfrågor för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård använder denna definition. 
Läs mer om Partnerskapet på SKR:s hemsida. Källa citat: Bottheim, K. & Zingmark, A. (u.å.). Samverkansmodellen – en modell för att leda 
samverkan strategiskt. Länka Consulting.

agerande och gemensam handling”.5 För att lyckas i 
samverkan i omställningsarbetet i Dalarna har följande 
enkla principer för en god samverkanskultur tagits fram 
gemensamt i strategiarbetet:

• Vi utgår ifrån individernas olika behov 
och bjuder in till delaktighet.

• Vi lyssnar på varandra.
• Vi är prestigelösa och visar tillit till 

varandra.
• Vi är modiga och vågar ta beslut.
• Vi lär av varandra och reflekterar  

tillsammans.

Region  
Dalarna
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Färdplan för en God och 
nära vård i Dalarna  
Färdplanen berättar för oss hur vi tillsammans i samverkan, 
både lokalt och regionalt, ska ta oss till målbilden. 
Färdplanen blir därmed kartan för vår gemensamma 
resa. Färdplanen innehåller en övergripande beskrivning 
av implementering, det lokala samverkansarbetet, en 
regional handlingsplan (årlig eller över fler år) med olika 

prioriteringar i samverkan samt årlig uppföljning (nyckeltal, 
aktiviteter, självskattning). Färdplanen beskriver vidare olika 
regionala stödverktyg som regional årsrapport, samt länets 
systemledning. Detta kan ses som en process som också bidrar 
till viktiga vägval och prioriteringar i omställningsarbetet på 
både lokal och regional nivå, se bild nedan:

För att uppnå målbilden för den goda och nära vården i 
Dalarna behöver nya arbetssätt utvecklas och börja testas 
– arbetet behöver göras annorlunda för att det ska bli en 
omställning. Arbetet behöver ske runt om i länet i både 
regionen och kommunerna, både lokalt och regionalt, i 
samverkan och enskilt. 

För att stärka det regionala samverkansarbetet i 
omställningen och fatta beslut om viktiga vägval och 

prioriteringar över tid, tas en regional handlingsplan 
fram som revideras och följs upp årligen. Planen, som 
beslutas av systemledningen i länet (se nedan), kan 
t.ex. innefatta olika prioriteringar i samverkan som t.ex. 
målområden, målgrupper och aktiviteter. Den regionala 
planen ska bidra till omställningen som helhet, i både 
region och kommun, och främja att en jämlik och 
likvärdig omställning sker geografiskt för invånarna i 
Dalarna.
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och möjligheterna (kunna) att genomföra omställning för 
God och nära vård.7 

Implementeringsprocessen behöver därför vara 
genomtänkt och ha ett strukturerat upplägg. Upplägget 
behöver också innefatta både kort- och långsiktiga 
implementeringsstrategier eftersom förändring ofta 
tar tid och det då blir viktigt att ”hålla i och hålla ut”. 
Både strategier för att ”komma igång” och för att 
vidmakthålla det nya på lång sikt behöver finnas i 
implementeringsarbetet.8

Implementeringsstrategierna för arbetet med God och 
nära vård kan behöva se olika ut hos olika aktörer, på 
olika nivåer i en organisation etcetera och ansvaret för 
implementeringen behöver ligga på olika verksamhets- 
och ledningsnivåer och också på politisk nivå. 

En avgörande förutsättning för en lyckad implementering 
av strategin med målbild och färdplan är att 
implementeringen sker i samverkan mellan Region Dalarna 
och kommunerna. Att implementera i samverkan och i 
komplexa system ter sig särskilt utmanande. Det blir därför 
viktigt att säkerställa att alla/hela systemet är på väg åt 
samma håll och att förutsättningar finns för att var och en 
utifrån sitt perspektiv ska kunna ta avstamp och hitta kraft i 
den gemensamma regionala målbilden.9

Lokal plan för God och nära vård 
och stöd i framtagande
Dalarnas femton kommuner har alla skilda förutsättningar, 
behov (både gällande kompetens och utveckling), resurser 
och samverkansformer. Det är därför viktigt att de enskilda 
kommunerna och Region Dalarnas verksamheter inom 
varje kommun, tillsammans, formulerar hur de vill arbeta i 
omställningsarbetet – förslagsvis inom ramen för en skriftlig 
lokal plan.

6 Implementering – Kunskapsguiden.se
7 Källa: Folkhälsoguiden, Region Stockholm - https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/cen-

trum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/implementering-och-utvardering/arbetshafte-metodstod-200113.pdf
8 Om implementering (socialstyrelsen.se), Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens mödosamma konst. (folkhalsomyndigheten.se)
9 Att driva omställningen till Nära vård - Handbok om att hantera komplexa system, Sveriges Kommuner och Regioner, 2020.

Det lokala samverkansarbetet beskrivs i lokala planer för 
God och nära vård. Att ta fram dessa kan sägas vara det 
första steget i implementeringsprocessen av strategin. I 
de lokala planerna beskrivs alltså vilka aktiviteter som ska 
göras i samverkan och hur dessa ska mätas och följas upp 
(se avsnitt Årlig uppföljning).  

Uppföljning av omställningsarbetet är viktigt och 
säkerställer en förflyttning i rätt riktning. Uppföljning är 
därmed också en viktig drivkraft i implementeringen av 
strategin. 

Det handlar alltså om att systematiskt följa upp och 
reflektera över arbetet på olika sätt. Detta för att skapa 
underlag för prioriteringar och fatta nödvändiga beslut 
till den regionala planen (se ovan), men uppföljningen 
behöver också ske på lokal nivå. Sammantaget är 
uppföljning också viktigt för att skapa engagemang för att 
driva omställningen på olika nivåer inom verksamheterna.

Implementeringsprocessen för 
God och Nära vård i Dalarna
Omställningsarbetet för att uppnå målet, en God och 
nära vård, sker över tid, i en implementeringsprocess, 
vilket förutsätter olika implementeringsstrategier och ett 
systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning och analys. 
Vad är implementering? En samsyn kring det är inte alltid 
självklar, men blir nödvändig för att gemensamt kunna ta 
sig framåt i processen.

”Implementering avser de tillvägagångssätt som används 
för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet. 
Implementering säkerställer att metoderna används så som 
det var avsett och sker med varaktighet.”6

Med andra ord handlar det om att med hjälp av olika 
implementeringsstrategier stötta/underlätta ett införande 
av något nytt, i det här fallet God och nära vård, så att 
det nya tillämpas i det dagliga arbetet på ett sådant sätt 
som det var tänkt och så att tillämpningen håller i sig över 
tid. Implementeringsstrategierna behöver anpassas till de 
specifika mottagarna och kontexten kan handla om att på 
olika sätt stärka kunskapen och kompetensen (veta), öka 
förståelsen och motivationen (vilja) samt förutsättningarna 
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Syftet med en lokal plan för God och nära vård är 
att omsätta den regionala strategin med målbild och 
färdplan i praktiken på lokal nivå. Den lokala planen 
ska tas fram i en gemensam process av regionens och 
kommunens primärvård, i den enskilda kommunen 
utifrån den lokala kontexten samt förutsättningarna 
för samverkan med fler aktörer. Som lyfts tidigare är 
samspelet med andra delar av hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten viktigt liksom det bredare 
folkhälsoarbetet, men hur det organiseras beslutas 
lokalt. Det är också möjligt att ta fram en gemensam 
lokal plan tillsammans mellan flera kommuner. 

För att den lokala planen ska vara användbar är det 
viktigt att den är så konkret som möjligt och tydligt 
beskriver hur omställningsarbetet ska bedrivas i 
praktiken i samverkan (vilka aktiviteter, när, hur, av vem 
och hur det följs upp). Med fördel kopplas den lokala 
planen till ordinarie arbete med verksamhetsplaner och 
uppföljning eller i andra styrdokument.

Tips: Ett stöd i arbetet att ta fram den 
lokala planen är SKR:s skrift Att driva 
omställningen till Nära vård - Handbok 
om att hantera komplexa system. 
Handboken syftar till att ge både 
kunskap, inspiration och vägledning 
i omställningsarbetet och riktar sig 
till personer med ansvar att leda och 
driva omställningsarbetet regionalt 
eller lokalt. Handboken innehåller olika 
delar där del 1 och 2 har varit ett viktigt 
stöd i arbetet med att ta fram Dalarnas 
målbild. Del 3 fokuserar däremot mer på 
färdplanen och kan därför vara ett stöd 
i arbetet med lokala planer även framåt 
(del 3 med tillhörande frågor 11 till 24).

Årlig uppföljning
Resultat behöver följas upp och analyseras systematiskt 
för att verksamheterna ska kunna förändra och förbättra 
arbetet. Uppföljning och analys ska ske på både lokal 
och regional nivå. Eftersom omställningen rör både 
struktur och kultur kommer flera redskap att användas för 
att följa helheten, dessa kommer under arbetets gång att 
vidareutvecklas.

Uppföljningen av  God och nära vård i region och kommuner 
kommer ske på tre sätt: 

1. Nyckeltal 
2. Självskattning 
3. Aktiviteter 

De lokala planerna kommer även att samlas in på regional 
nivå i syfte att skapa lärande och för uppföljning.

1. Nyckeltal
En uppföljning av omställningen till 
God och nära vård i Dalarna genom 
nyckeltal är nödvändig. Detta för att 
veta att rätt saker görs vid rätt tillfälle 
och ger den effekt som önskas i både 

Region Dalarna och länets kommuner i relation till vad som 
sker i andra regioner och kommuner i landet. 

Nyckeltal på både lokal och regional nivå behöver ana-
lyseras så att de viktigaste avvikelserna identifieras, både 
positiva och negativa, och så att orsakerna till avvikelserna 
kan analyseras och slutsatser dras. 

En utmaning är att dagens befintliga mått i form av nyckeltal 
som följs på nationell nivå och samlas in lokalt och regionalt 
är anpassade efter gårdagens vård och inte den vård som 
ska utvecklas i omställningen. Det pågår därför ett nationellt 
arbete och på Sveriges kommuner och regioner (SKR) med 
att ta fram nya kvalitetssäkrade mått som kan följa omställ-
ningsarbetet och bidra med jämförelser mellan län. Under 
varje delmål beskrivs därför nyckeltal som i nuläget  används 
i uppföljningsarbetet (se Bilaga 1 Nyckeltal).10

För att belysa effekterna av omställningen hos olika grupper av 
kvinnor/flickor och män/pojkar samt personer av annan könsi-
dentitet och för att främja jämställdhet och jämlikhet är analyser 
av könsuppdelad individbaserad statistik avgörande. 

10  Samtliga nyckeltal samlas redan in och finns att tillgå i databasen Kolada och via Socialstyrelsen.
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2. Självskattning
För att komplettera 
nyckeltalen är ett 
annat verktyg i 
uppföljningsarbetet en 

”självskattning” (exempel på utformning ges 
nedan). I en självskattning tas ställning till hur väl 
ett antal påståenden stämmer in på den egna 
verksamheten. Utifrån svaren får verksamheten 
”poäng” som indikerar styrkor och utmaningar 
i omställningsarbetet. Förutom att ge en 
nulägesbild kan självskattningen även användas 
för att mäta utveckling över tid genom att den 
genomförs kontinuerligt. I den regionala analysen 
(som nämns nedan) redovisas länets genomförda 
självskattningar som möjliggör jämförelser mellan 
verksamheter, så kallad benchmarking. 

Självskattning Resultat

Nära för mig – Vi arbetar för att  alla invånare 
i Dalarna ska bli bemötta med respekt samt tilltro 
och ska uppleva möjligheter till medskapande och 
delaktighet utifrån sin förmåga och sina behov.

Nära för alla – Vi arbetar för en tillgänglig, 
jämställd och jämlik vård för barn och unga, för dig 
mitt i livet och för dig som är äldre.

Nära i hela Dalarna – Vi arbetar för en likvär-
dig tillgång till personcentrerad vård i hela länet 
oavsett var individerna bor med hjälp av nya och 
utvecklade lösningar som gagnar individerna.

Nära mellan oss - Vi arbetar för stärkt samver-
kan inom och mellan länets kommuner och Region 
Dalarna som präglas av tillit och prestigelöshet för 
invånarnas bästa.

Nära till hälsa – Vi arbetar hälsofrämjande och 
förebyggande i Dalarna utifrån var varje enskild 
individ befinner sig i livet.

3. Aktiviteter
Det sista verktyget är att följa det som görs i 
form av aktiviteter och vad det leder till. Vid 
uppföljning och analys av aktiviteterna får 
verksamheterna i kommunerna och regionen 

reda på hur omställningsarbetet går både i strukturellt och 
kulturellt avseende. 

Exempel på frågor som kan ställas är:
• Vilka aktiviteter har genomförts och vilka resultat har 

uppnåtts?
• Reflektion kring lärdomar och vad som 

varit framgångsfaktorer och utmaningar i 
omställningsarbetet?

• Bedömning av hur arbetet fortgår med att nå delmål 
och målbild?

Version 1.
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Regionalt stöd 
Ett regionalt stöd i omställningsarbetet är en av flera 
viktiga förutsättningar för att lyckas i länet som helhet. 
Det kan bidra med ett helhetsperspektiv på omställningen 
avseende framgångar och utmaningar, sprida goda 
resultat och skapa stabilitet över tid. Det regionala stödet 
ska följa och stötta länets arbete i samverkan och bidra 
till utveckling, reflektion och lärande. Region Dalarna och 
den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) ger 
ett övergripande stöd för omställningsarbetet på regional 
nivå med fokus på implementering och uppföljning. För 
att stötta samverkansarbetet mellan region och kommun 
att ta fram lokala planer, kan även stöd ges till ett antal 
gemensamma arbeten (piloter) som senare kan spridas till 
fler i länet. 

Det lokala arbetet, som sker med stöd av de lokala 
planerna, kommer följas upp på regional nivå utifrån 
ovanstående tre uppföljningsmått. På så vis erhålls en 
heltäckande bild över hur omställningen fortgår ute i länet. 

Årligen kommer en regional redovisning att sammanställas 
som beskriver omställningen till God och nära vård i 
Dalarna. Den kommer innefatta bland annat analyser 
av arbetet som sker på lokal och regional nivå och en 
sammanställning av aktiviteter med mera.

Regionala stödverktyg för hur arbetet kan bedrivas i 
kommunerna och i regionen kommer utvecklas under resan 
och löpande spridas , bland annat avseende nyckeltal för 
Dalarna.
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Giltighetstid, 
ikraftträdande,  
revidering, beslut

Giltighetstid 
Giltighetstid 2022-07-01 till och med 2030-01-01.

Ikraftträdande 
Denna länsgemensamma strategi ska undertecknas 
skriftligen av parterna genom ordförande och vice 
ordförande i Länschefsnätverket för förvaltningschefer och 
Välfärdsrådet.

Välfärdsrådet lämnar beslut om rekommendation till 
region och kommuner att godkänna strategin. Strategin 
ska godkännas av parternas respektive organ. Varje part 
beslutar om ordningen för beslut om godkännande av 
denna strategi. 

Revidering
Välfärdsrådet beslutar om revidering av strategin efter 
samråd med övriga aktörer inom systemledningen. 
Revidering av strategin ska ske var fjärde år om inte 
Välfärdsrådet beslutar annat. Länschefsnätverket kan 
initiera och fatta beslut om ändringar och tillägg till 
strategin av icke principiell innebörd och som inte påverkar 
strategins huvudsakliga innehåll (till exempel målbild, 
delmål eller nyckeltal). Välfärdsrådet ska informeras om 
sådana eventuella ändringar och tillägg.

Åsa Dedering 
Ordförande Länsnätverket för förvaltningschefer

Ulrika Gärdsback 
Vice ordförande Länsnätverket för förvaltningschefer

Sofia Jarl 
Ordförande Välfärdsrådet

Åsa Bergkvist 
Vice ordförande Välfärdsrådet

Beslut
Beslutad av Välfärdsrådet 27 april 2022
Beslutad av Länschefsnätverket för förvaltningschefer 28 januari 2022
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Efterord: Framtagandet 
av strategin
Strategin är framtagen i bred samverkan mellan Region 
Dalarna och länets kommuner. Arbetet har letts av en 
styrgrupp bestående av chefsrepresentanter från regionens 
och kommunernas hälso- och sjukvård. Styrgruppen har 
arbetat på uppdrag från Välfärdsrådet och Länsnätverket 
för förvaltningschefer (se avsnitt Systemledning).

En processledare från Avdelningen för Hälsa och välfärd, 
RSS Dalarna, har lett styrgruppen och samordnat arbetet.11 
I arbetet med framtagandet av strategin har styrgruppen 
fokuserat på att: 

1)  Inventera och kartlägga pågående arbeten och 
aktiviteter i regionen och kommunerna som kan kopplas 
till God och Nära vård. Det är aktiviteter som bedrivs 
gemensamt mellan regionen och kommunerna eller 
enskilt av regionen eller i en kommun.

2)  Identifiera tidigare utvecklingsarbeten i Dalarna i linje 
med God och nära vård.  

3)  Formulera framtidens arbete med fokus på en 
gemensam strategi för regionen och kommunerna.

För att involvera alla berörda verksamheter i länet har 
arbetsdagar arrangerats under 2021. Målgrupperna 
för dessa arbetsdagar har varit chefer, ledare och/
eller förtroendevalda i, eller med koppling till, berörda 
verksamheter. Under dessa dagar valde man metaforen 
om en gemensam resa för att beskriva färden mot målet, 
en God och nära vård i Dalarna.

Styrgruppen har även analyserat resultaten i rapporten 
“Värde för vem?” Ett tjänstelogiskt perspektiv på 
invånarens värdeskapande i hälso-sjukvård och 
socialtjänst som Hälsolabb12 gav ut under 2021 i syfte att 
stödja omställningen till nära vård utifrån ett patient- och 
brukarperspektiv. Rapporten användes vid framtagandet 
av målbilden och dess fem delmål. Det som invånarna 
upplevde som värdeskapande i rapporten stämde väl 
överens med det som chefer/ledare och förtroendevalda 
tog upp under arbetsdagarna i Dalarna.

11 I styrgruppens delrapport från våren/sommaren 2021 beskrevs arbetet samt den föreslagna strategin med målbild och tillhörande delmål. 
Även en slutrapport för arbetet med strategin har tagits fram i slutet av 2021.

12 Hälsolabb är en samverkan mellan Experio Lab, SKR, Karlstad Universitet samt Linköpings Universitet som har samlat in data kring invånares 
upplevelser av hälso- och sjukvård och socialtjänst samt vad som är värdeskapande för dem.
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Bilaga 1. Nyckeltal

Nära för mig  

Upplevd trygghet i äldreomsorg - 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
- trygghet, andel (%) (ID: U23521), Andel personer i 
åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände 
sig mycket eller ganska trygga med att bo på sitt 
äldreboende. (SKRs infografik)

Patientupplevelse av information och 
kunskap - Patientupplevd kvalitet avseende 
information och kunskap i primärvården, index (ID: 
U71456), Andelen positiva svar om information och 
kunskap för det senaste besöket från patienter som 
besökt en primärvårdsmottagning. (SKRs infografik)

Individuell plan - Andel patienter med individuell 
plan, (SKRs infografik – under utveckling – inget värde.)

Patientupplevelse av delaktighet - Patientupplevd 
kvalitet avseende delaktighet och involvering i 
primärvården, index (ID: U71453), Andel patienter som 
anser att de är delaktiga i besluten beträffande deras 
vård/behandling i den utsträckning de önskar. 

Nära för alla 

Tillgänglighet till bedömning på VC inom 3 
dagar - Medicinsk bedömning inom tre dagar i primär-
vård, andel (%) (ID: N79173), Andel av de medicinska 
bedömningarna av legitimerad personal inom primär-
vård som gjordes inom 3 dagar. (SKRs infografik)

Fast vårdkontakt – (SKRs infografik – under utveck-
ling – inget värde.)

Vårdtillfällen - Vårdtillfällen i specialiserad somatisk 
slutenvård, antal/100 000 inv, (ID: N72802), Antal 
vårdtillfällen per 100 000 invånare. (SKRs infografik)

Kostnadsandel PV i regionen - Nettokostnad 
primärvård totalt (exkl. läkemedel), kr/inv (ID: 
U71456), Kostnadsandel i det som definieras som 
region-primärvård i relation till samtlig hälso- och 
sjukvård i regionen. 

Nära i hela Dalarna  

Kontinuitetsindex i PV - Patientupplevd kvalitet 
avseende kontinuitet och koordinering i primärvården, 
index (ID: U71455), Får du träffa samma läkare vid dina 
besök på hälso-/vårdcentralen?. (SKRs infografik)

Kontinuitetsindex på Säbo - Brukarbedömning 
särskilt boende äldreomsorg - läkare vid behov, andel 
(%) ID: U23482, Andel personer (respondenter) 65 
år och äldre i särskilda boenden som svarat att det vid 
behov är mycket lätt eller ganska lätt att få träffa läkare 
(F22). (SKRs infografik)

Påverkbar slutenvård - Påverkbar slutenvård vid 
kronisk sjukdom, antal/100 000 inv (ID: U79133), Antal 
slutenvårdsperioder med diagnos för hjärtsvikt, diabetes, 
astma eller KOL per 100 000 invånare 20 år eller äldre. 
Åldersstandardiserade värden. (SKRs infografik)

Behov av hemtjänst > 65 år - Invånare 65+ med 
hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) [Ny hemtjänst-
definition] (ID: N21701), Antal personer 65+ år med 
hemtjänst i ordinärt boende, dividerat med antal invånare 
65+ år den 31/12. (SKRs infografik)

Nyckeltalen är baserade på SKR infografik från år 2021 med fyra tillägg från Socialstyrelsen 
rapport från 2020 Uppföljning av omställningen till en mer nära vård - Ett förslag på indikatorer.
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Nära mellan oss 

Förtroende för hälso- och sjukvården - För-
troende för sjukvården i sin helhet, andel (%) (ID: 
U70447),  Andel invånare som svarar att de har ett 
stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvår-
den i sin helhet i sin egen region. (SKRs infografik)

Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar 
- Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 
dagar, andel (%) (ID: U79092), Andel oplanerade 
återinskrivningar inom 30 dagar vid utvalda diagnoser 
för patienter 65 år och äldre. (SKRs infografik)

Äldre med läkemedel som bör undvikas 
- Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga 
läkemedel, andel (%) (ID: U21426), Andel äldre i 
befolkningen med minst ett läkemedel som bör undvikas 
till äldre om inte särskilda skäl föreligger. Avser personer 
75 år och äldre. 

Besök på akutmottagning >80 år - Besök på 
akutmottagning - 80 år och äldre, antal/1000 inv (ID: 
U79029), Antal besök av personer 80 år eller äldre vid 
sjukhusbundna akutmottagningar per 1 000 invånare.

Nära till hälsa

Självskattad hälsa - Invånare med bra självskattat 
hälsotillstånd, andel (%) (ID: U01405), Andel (procent) 
invånare 16–84 år som uppgav en bra eller mycket bra 
hälsa i nationella folkhälsoenkäten. (SKRs infografik)

Fallskador bland äldre - Fallskador bland personer 
65+, 3-årsm, antal/100 000 inv (ID: U20462), Antal 
personer som vårdats för fallskador i sluten vård eller 
vid läkarbesök i specialiserad öppen vård per 100 000 
invånare 65 år och äldre. Åldersstandardiserade värden.
(SKRs infografik)

Övervikt och fetma - Invånare med fetma, andel (%) 
(ID: U01411), Andel (procent) invånare i åldern 16–84 år 
som uppgav a) övervikt, b) fetma, c) övervikt och fetma.
(SKRs infografik)

Samtalsbehandling barn med depression och 
ångest - Andel patienter under 18 år med diagnos de-
pression eller ångestsyndrom som fått samtalsbehandling. 
(SKRs infografik – under utveckling – inget värde.)
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Ledningsstöd och strategi 
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna) 
 
Underlag för rekommendation 
Datum: 2022- 04-13 
Dnr: RD22/00386 
 

 

 

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära 
vård i Dalarna 2022-2030  
 
Välfärdsrådet beslutar att rekommendera kommunerna och regionen:  
 
att anta länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i 
Dalarna 2022-2030. 
 
att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän fattar likalydande 
beslut. 

 
Sammanfattning 
 
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och 
Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan och utgör ett 
styrdokument för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i 
omställningen till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör en grund för det lokala 
arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära vård. Strategins giltighetstid 
löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01. 
 
Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av chefsrepresentanter från 
regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. Styrgruppen har arbetat på uppdrag 
från Välfärdsrådet och Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket).  
 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022. 
Välfärdsrådet behandlade strategin som ett överläggningsärende på möte den 23 
februari och enades om att strategin skulle kompletteras med en del ändringar. 
Välfärdsrådets presidium fick i uppdrag att återkomma till Välfärdsrådet med slutligt 
förslag till Länsgemensam strategi för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 och att 
beslut om rekommendation fattas vid möte den 27 april 2022. 
 
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
 
Bakgrund  
 
Det pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården ska 
vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta vår demografiska 
utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra detta på ett bättre sätt krävs en 
omfattande omställning och en resursförskjutning i hela vårdkedjan 
mot en God och nära vård. Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, 
personcentrerad och tillhandahållas på lika villkor till hela befolkningen.  
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Ledningsstöd och strategi 
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna) 
 
Underlag för rekommendation 
Datum: 2022- 04-13 
Dnr: RD22/00386 
 

 

 

Primärvården i region och kommun utgör navet i omställningen och behöver samspela 
med övrig hälso-och sjukvård, den kommunala omsorgen och socialtjänsten, samt 
andra intressenter som behövs utifrån individens perspektiv. Det kan handla om skola, 
elevhälsa, ungdomsmottagningar, företagshälsovård, och civilsamhället men även 
statliga myndigheter.  
 
Omställningen till en God och nära vård pågår runt om i Sverige på både lokal, regional 
och nationell nivå. Arbetet ligger i linje med WHO:s mål att åstadkomma allmän hälso- 
och sjukvård (Universal Health Coverage, UHC) i hela världen samt genomförandet av 
FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver omställningsarbetet som en 
fokusförflyttning. Omställningen till God och nära vård innebär ett förändrat 
förhållningssätt där det sker en förflyttning i sättet att arbeta tillsammans för regionen 
och kommunerna. Fokusförflyttningarna innebär fokus på person och relation, 
samordning utifrån personens fokus, från patienter/brukare som passiva mottagare till 
aktiva medskapare och från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande. Detta beskrivs som 
ett paradigmskifte av den svenska hälso- och sjukvården. 
 
Länsgemensam strategi för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 
 
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och enkla 
principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan. Färdplanen 
beskriver på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan uppnås. Tillsammans utgör 
detta Dalarnas strategi för att nå omställningen till God och nära vård. 
 
Dalarnas Målbild är: Nära genom hela livet – gemensamt tillsammans. Målbilden är 
vidare nedbruten till fem delmål som är nära kopplade till SKRs fyra fokusförflyttningar 
(se ovan). De fem delmålen i strategin är: 1. Nära för mig, 2. Nära för alla, 3. Nära i hela 
Dalarna, 4. Nära mellan oss, 5. Nära till hälsa.  
 
Färdplanen beskriver hur arbetet i samverkan, både lokalt och regionalt, når målbilden 
och delmålen. Färdplanen innehåller en övergripande beskrivning av implementering, 
det lokala samverkansarbetet, en regional handlingsplan (årlig eller över fler år) med 
olika prioriteringar i samverkan samt årlig uppföljning (nyckeltal, aktiviteter, 
självskattning). Färdplanen beskriver vidare olika regionala stödverktyg som regional 
årsrapport samt länets systemledning. 
 
Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av lokala planer för 
God och nära vård. I praktiken kan dessa sägas utgöra konkreta aktivitetsplaner 
som beskriver hur samverkansarbetet bedrivs på den lokala nivån. De lokala planerna 
kan liknas vid de lokala samverkansöverenskommelser (LÖK) som tas fram utifrån 
de regionala samverkansöverenskommelserna (RÖK) som styrdokument för Dalarnas 
kommuner och Region Dalarna.  
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Ledningsstöd och strategi 
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna) 
 
Underlag för rekommendation 
Datum: 2022- 04-13 
Dnr: RD22/00386 
 

 

 

Sammantaget, för att uppnå målbilden för den goda och nära vården i Dalarna behöver 
nya arbetssätt utvecklas och börja testas – arbetet behöver göras annorlunda för att det 
ska bli en omställning. Arbetet behöver ske runt om i länet i både regionen och 
kommunerna, både lokalt och regionalt, i samverkan och enskilt.  
 
Samverkan mellan Region Dalarna och länets kommuner utgör en central omständighet 
för att nå omställningen till en God och nära vård. För detta krävs en organisering som 
kan styra och leda helheten i länet och kan kallas för ett läns systemledning för God och 
nära vård. I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur där representanter från 
kommunerna och regionen för socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården möts 
(inom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS). Regionens och 
kommunernas allra högsta ledning möts också i etablerade samverkansforum som 
Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) och det s.k. Kommundirektörsnätverket. För 
att skapa en helhet som leder omställningen behöver alla dessa grupperingar samverka 
i olika konstellationer och olika sammanhang för att driva implementering, 
gemensamma mål samt att följa upp och reflektera över hur omställningen fortskrider 
över tid. 
 
Region Dalarna och den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) kommer ge 
ett övergripande stöd för omställningsarbetet på regional nivå med fokus på 
implementering och uppföljning. En regional redovisning kommer årligen att 
sammanställas som beskriver hur omställningen till God och nära vård fortlöper i 
Dalarna.  
 
Välfärdsrådet beslutar om revidering av strategin efter samråd med övriga aktörer inom 
systemledningen. Revidering av strategin ska ske var fjärde år om inte Välfärdsrådet 
beslutar annat.  
 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022.  
Välfärdsrådet behandlade strategin som ett överläggningsärende på möte den 23 
februari och enades om att strategin skulle kompletteras med en del ändringar. 
Välfärdsrådets presidium fick i uppdrag att återkomma till Välfärdsrådet med slutligt 
förslag till Länsgemensam strategi för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 och att 
beslut om rekommendation fattas vid möte den 27 april 2022. 
 
Strategin träder i kraft 1 juli 2022.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 
  

Socialutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 26 Dnr 2022/557 

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 
God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 

Beskrivning av ärendet 
Det pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och 
sjukvården ska vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta 
vår demografiska utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra 
detta på ett bättre sätt krävs en omfattande omställning och en 
resursförskjutning i hela vårdkedjan mot en God och nära vård. Svensk 
hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, personcentrerad och tillhandahållas 
på lika villkor till hela befolkningen.  
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region 
Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål 
och färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på den 
lokala och regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i 
Dalarna. Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av 
lokala planer för god och nära vård. Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 
till och med 2030-01-01.  
Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av 
chefsrepresentanter från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin 2022-01-28. 
Välfärdsrådet beslut om rekommendation fattas vid möte 2022-04-27. 
Primärvården i region och kommun utgör navet i omställningen och behöver 
samspela med övrig hälso-och sjukvård, den kommunala omsorgen och 
socialtjänsten, samt andra intressenter som behövs utifrån individens 
perspektiv. Det kan handla om skola, elevhälsa, ungdomsmottagningar, 
företagshälsovård, och civilsamhället men även statliga myndigheter.  
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och 
enkla principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan. 
Färdplanen beskriver på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan 
uppnås. Tillsammans utgör detta Dalarnas strategi för att nå omställningen 
till God och nära vård.  
Dalarnas Målbild är: Nära genom hela livet – gemensamt tillsammans. 
Målbilden är vidare nedbruten till fem delmål som är nära kopplade till 
SKRs fyra fokusförflyttningar. De fem delmålen i strategin är:  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 
  

Socialutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

1. Nära för mig 
2. Nära för alla 
3. Nära i hela Dalarna 
4. Nära mellan oss 
5. Nära till hälsa.  
Färdplanen beskriver hur arbetet i samverkan, både lokalt och regionalt, når 
målbilden och delmålen. Färdplanen innehåller en övergripande beskrivning 
av implementering, det lokala samverkansarbetet, en regional handlingsplan 
(årlig eller över fler år) med olika prioriteringar i samverkan samt årlig 
uppföljning (nyckeltal, aktiviteter, självskattning). Färdplanen beskriver 
vidare olika regionala stödverktyg som regional årsrapport samt länets 
systemledning. Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med 
framtagande av lokala planer för God och nära vård. I praktiken kan dessa 
sägas utgöra konkreta aktivitetsplaner som beskriver hur samverkansarbetet 
bedrivs på den lokala nivån. De lokala planerna kan liknas vid de lokala 
samverkansöverenskommelser (LÖK) som tas fram utifrån de regionala 
samverkansöverenskommelserna (RÖK) som styrdokument för Dalarnas 
kommuner och Region Dalarna. Region Dalarna och den regionala 
samverkans- och stödstrukturen (RSS) kommer ge ett övergripande stöd för 
omställningsarbetet på regional nivå med fokus på implementering och 
uppföljning. En regional redovisning kommer årligen att sammanställas som 
beskriver hur omställningen till God och nära vård fortlöper i Dalarna. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
För att uppnå målbilden för den goda och nära vården i Dalarna behöver nya 
arbetssätt utvecklas och börja testas – arbetet behöver göras annorlunda för 
att det ska bli en omställning. Samverkan mellan Region Dalarna och länets 
kommuner utgör en central omständighet för att nå omställningen till en God 
och nära vård. För detta krävs en organisering som kan styra och leda 
helheten i länet och kan kallas för ett läns systemledning för God och nära 
vård. I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur där representanter 
från kommunerna och regionen för socialtjänsten respektive hälso- och 
sjukvården möts (inom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS). 
Regionens och kommunernas allra högsta ledning möts också i etablerade 
samverkansforum som Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) och det 
så kallade Kommundirektörsnätverket. För att skapa en helhet som leder 
omställningen behöver alla dessa grupperingar samverka i olika 
konstellationer och olika sammanhang för att driva implementering, 
gemensamma mål samt att följa upp och reflektera över hur omställningen 
fortskrider över tid för att målet ska uppnås. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 
  

Socialutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Beslutsunderlag 
Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i 
Dalarna 2022-2030, daterad 2022-05-02 
Underlag för rekommendation, daterat 2022-05-02 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-25 
Powerpointpresentation, daterat 2022-06-07 

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta förslaget Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 
God och Nära vård i Dalarna 2022-2030. 

Socialutskottets beslut 
1. Uppdra till sektorsledningen att hålla socialutskottet informerat om 

det fortlöpande arbetet med God och nära vård via en stående punkt 
på dagordningen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
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Svar på [2022/407] Motion om dövkompetens inom 
Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna lyfter i sin motion frågan om att Leksands kommuns bör 
stärka döv- och teckenspråkskompetensen inom organisationen.  
Motionen beskriver dövas och i synnerhet döva nysvenskars svårighet att få 
erforderligt stöd vid kontakter med kommunal verksamhet då det i dagsläget 
inte finns teckenspråkig personal med dövkompetens.  
Av Förvaltningslagen (2017:900) framgår myndigheters ansvar att översätta 
handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt 
när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska. 

Döva asylsökande har genom åren kommit till Leksand tack vare att 
Västanviks folkhögskola har ett avtal med Migrationsverket, några av dessa 
personer har valt att bo kvar i kommunen efter att det fått uppehållstillstånd. 
Leksands kommun har även tagit emot döva kvotflyktingar.  

Det finns döva som inte fått gå i dövskola alls, de kan ha enkla hemgjorda 
gester som de kommunicerar med sin närmaste familj med, detta medför 
olika grader av svårigheter att få ett självständigt liv.  

I projektet ”Höra till Leksand” beskrivs begreppet språkdeprivation och 
utmaningarna dessa personer har. En person med språkdeprivation kan på 
grund av sina brister i teckenspråk därför ha svårt att förstå en 
teckenspråkstolk fullt ut, hen kan vara analfabet, ha svårigheter att förstå hur 
samhället fungerar, ha bristande tidsuppfattning och insikt om pengars värde 
mm. Detta behöver inte alls hända om döva tidig får tillgång till teckenspråk. 
Hörande utan dövkompetens misstar ofta personer med språkdeprivation för 
att ha låg IQ eller en kognitiv funktionsnedsättning. 

En av slutsatserna i projektet ”Höra till Leksand” var att kommunen skulle 
samarbeta med Dalarnas dövas förening för att lättare rekrytera 
teckenspråkiga kontaktpersoner, gode män m.m. 

Majoritetens bedömning 
Som motionären skriver så finns, trots försök att rekrytera, ingen 
teckenspråkskunnig i kundtjänst idag, utan att man ringer upp 
teckenspråkstolk via en digital tjänst. Det är ett bra hjälpmedel för döva som 
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kan svenskt teckenspråk, men för döva med ett svagt teckenspråk blir 
kommunikationen mycket bristfällig och många missförstånd uppstår.  
Vi delar motionärens uppfattning att kommunen bör stärka sin teckenspråks- 
och dövkompetens. Genom en kartläggning av vilka kontakter döva har med 
Leksands kommun kan man få en bild av både kvantitet och kvalitet på 
kontakterna och därefter, identifiera förbättringsåtgärder och fatta 
erforderliga beslut. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

2. Uppdra åt förvaltningen att kartlägga vilka kommunala verksamheter som 
ger service och stöd till döva, vilken teckenspråks- och dövkompetens de har 
samt redovisa behov och åtgärdsplan. 

2. Uppdra åt förvaltningen att samarbeta med Dalarnas dövas förening för att 
få döva, teckenspråkiga till kommunala insatser så som god man, 
kontaktperson och liknande. 

3. Uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på en modell på 
servicecenter för döva där en kombination av stöd och service kan erbjudas. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Motionssvar, daterad 2022-05-31 
Slutrapport ”Höra till Leksand”, daterad 2019-12-13 

Slutligt beslut skickas till 
Socialdemokraterna 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
Förvaltningsberedningen 
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SAMMANFATTNING 

Det bor flest teckenspråkiga i Leksand av alla kommuner i Dalarna. 

Västanviks folkhögskola är svaret på varför. Många teckenspråkiga flyttar 

hit för att studera på folkhögskolan, efter en tid har de hittat nya vänner, 

etablerat sig och hittat ett liv. Så det blir då naturligt att stanna kvar i 

Leksand efter studierna. Så fort man inte är en deltagare på Västanviks 

folkhögskola är man en medborgare i Leksands kommun. Projektet har 

kommit med rekommendationer om hur man kan erbjuda god service för 

teckenspråkiga medborgare. 

Projektet ”Höra till Leksand” har genomfört en enkätundersökning med 

efterföljande djupintervjuer med döva nyanlända utav deras situation i 

Leksands kommun. Projektets mål och syfte har varit att göra en 

kartläggning av hur teckenspråkiga medborgares servicebehov ser ut. Hur 

och på vilket sätt Leksands kommun kan bemöta dessa behov. Döva 

nyanlända har varit projektets målgrupp och fokusgrupp i projektledarens 

arbete. 

I arbetet med att få fram siffror över antalet nyanlända döva i Leksand har 

projektledaren haft god hjälp av Dalarnas dövas förening, Västanviks 

folkhögskola, Dalahänder och Arbetsförmedlingen. Den största svårigheten 

har varit att nå ut till alla med den här enkätundersökningen då många 

inte är aktiva inom föreningslivet, inte är en del av Västanviks 

folkhögskola eller arbetar i det sociala företaget, Dalahänder. Ytterligare 

en svårighet har varit att vissa inte förstår hur man skulle fylla i 

enkätundersökningen eftersom det aldrig gjort det tidigare trots att 

enkäten var tillgänglig på teckenspråk. De behövde tydliga förklaringar 

och hjälp med hur enkäten skulle fyllas i. 

Det kostar mycket pengar och tid att fortbilda personalen i teckenspråk och 

dövkompetens, det är inte något man gör på en vecka. Om man rekryterar 

döv personal skulle det ge ringar på vattnet och dövkompetensen skulle på 

så sätt sprida sig inom alla förvaltningar på kommunen, dessutom skulle 

det effektivisera arbetet man får ett ärende kring en teckenspråkig 

medborgare. Då skulle man kunna fråga direkt till den som har 

dövkompetens om råd och tips istället för att fråga runt och fundera över 

lösningar på ärendet. 

Det finns olika möjligheter till finansiella stöd av en sådan rekrytering, 

därmed skulle det inte behöva belasta kommunens ekonomi. Det vill säga, 

genom en anställning av döv personal kan arbetsgivaren (Leksands 

kommun) få en möjlighet till att söka om finansiella stöd (bland annat 

lönebidrag) via Arbetsförmedlingen. 
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Projektet har inte tagit hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv då detta 

projekt vänder sig till en utsatt grupp, nyanlända teckenspråkiga där alla 

åldrar och oavsett kön berör lika mycket. Ett jämställdhetsperspektiv är 

därmed sekundärt i detta sammanhang. 

 

INLEDNING 

Västanviks folkhögskola är en folkhögskola som erbjuder teckenspråkig 

studiemiljö. Döva och hörselskadade från hela Sverige flyttar till Leksand 

för att studera på Västanviks folkhögskola, på skolan har även eleverna 

möjlighet att hyra rum, det vill säga bo på internat. 

Skolan har ett uppdrag från Migrationsverket att fungera som en central 

samordnare vid mottagande av döva nyanlända. Det innebär att döva 

nyanlända blir integrerade från dag 1 i skolans teckenspråkiga miljö och 

får studera svenskt teckenspråk på heltid. Syftet är att döva asylsökande 

ska få en rättssäker bedömning vid asylutredningen när de kan åberopa 

sina asylskäl på svenskt teckenspråk. 

Hur ser processen ut från dag 1 när döva nyanlända kommer till Sverige? 

Hur hamnar de i Leksand och på Västanviks folkhögskola? 

Det börjar redan vid registreringen hos Migrationsverket om det uppdagas 

att den asylsökande är döv. På Migrationsverkets intranät finns det 

information om Västanviks folkhögskolas uppdrag och respektive 

mottagningsenhet tar kontakt med skolan och upprättar ett individsavtal. 1 

Man har tidigare sett att det fanns många nyanlända döva som satt 

ensamma på flyktinganläggningar runtom i Sverige utan möjlighet till 

språk och kommunikation. På initiativ av Västanviks folkhögskola 

ansöktes därför om ett projekt under åren 2009-2012 med medel från 

Europeiska flyktingfonden om en insats för målgruppen. 

Många stannar kvar i Leksand efter det att de har slutat på Västanviks 

folkhögskola. Det innebär att Västanviks folkhögskola inte har ansvaret 

längre för dem och därmed ligger det på kommunens ansvar att se till att 

de ska integreras i samhället och känna sig som svenska medborgare. 

Hur undviker vi att döva hamnar i utanförskapet? Vad kan Leksand som 

kommun göra för att döva ska kunna bli en del av samhället? 

                                                      
1 Intervju med Västanviks folkhögskolas rektor, Gunilla Kolm  
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Under kartläggningstiden i projektet ”Höra till Leksand” har 

projektledaren kommit fram till lösningar på hur Leksands kommun kan 

erbjuda rätt stöd och hjälp till döva nyanlända så de kan känna sig 

delaktiga i det svenska samhället. 

BEHOV 

I samband med den stora flyktingströmmen från Syrien 2015 kom också 

många döva asylsökande. Sverige var ett av de länder som tog emot flest 

flyktingar. 

Många döva hamnade på många olika flyktinganläggningar runtom i 

Sverige men tack vare Västanviks folkhögskolas etablerade samarbete med 

Migrationsverket kunde många döva flyktingar placeras i Leksand. Som 

mest hade Västanviks folkhögskola 59 döva asylsökande som väntade på 

asylutredning. 

Västanviks folkhögskola har en asylklass och där förbereds nyanlända 

inför asylutredningen på Migrationsverket. De får lära sig svenskt 

teckenspråk så de kan beskriva sina asylskäl och flykten till Sverige. Det 

kan ta mellan 6 månader- 2 år innan de blir kallade till utredningssamtal. 

Om den asylsökande beviljas TUT, tillfälligt uppehållstillstånd, så får den 

stanna antingen 13 månader eller 3 år beroende på hemlandets situation. 

Under tiden man har tillfälligt uppehållstillstånd blir man inskriven på 

Arbetsförmedlingen i etableringsprogrammet och kan studera på skolans 

allmänna kurs – svenska och teckenspråk för nyanlända. Skolan är 

godkänd av Skolverket att utfärda betyg i SFI, svenska för invandrare. 

Man kan vara inskriven i etableringen i två år. På den tiden skall döva 

nyanlända hinna lära sig svenskt teckenspråk och samtidigt skriva, läsa 

och förstå svenska. Detta är en omöjlighet att hinna klara av och förvänta 

sig av personer utan tidigare skolbakgrund. 

Många nyanlända har också språkdeprivation. Det beror på att den döva 

personen inte har fått någon form av språk under hela sin barndom. Döva 

med språklig deprivation har stora brister i sin skriv- och läskunnighet och 

i sitt ordförråd. Detta är ett stort hinder i vardagslivet eftersom de i princip 

är analfabeter och inte kan läsa och uppfatta brev från myndigheter eller 

från hälso- och sjukvården. 

Döva med språklig deprivation hamnar lätt i situationer där deras 

svårigheter inom kognition och språk är svårtydda för de professionella de 

möter inom skola, arbete och sjukvård. Därför kan det vara svårt att få rätt 

diagnos, rätt bemötande och insats. 
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Skriven svenska är dövas andraspråk, det har annan grammatik än 

teckenspråket. Det innebär att döva med språklig deprivation inte är 

hjälpta av att få information på skriven svenska i vuxen ålder, även om det 

är på lätt svenska. Döva som fått teckenspråket tidigt och behärskar både 

teckenspråk och skriven har däremot inga svårigheter att uppfatta 

dokument, läkarutlåtande med mera. 

Serviceföretaget Dalahänder är till stor hjälp för många. Arbetsuppgifterna 

är allt från gräsklippning till städhjälp och fönsterputs. Dalahänder är ett 

socialt företag, en ekonomisk förening, där många nyanlända får en chans 

att komma in på arbetsmarknaden och få sin första arbetslivserfarenhet i 

Sverige. 

Döva nyanlända som har avslutat sina studier på Västanviks folkhögskola 

har inte längre stöd och hjälp av skolans kurator och förväntas stå på egna 

ben. Dalahänder som arbetsgivare kan inte heller stå till tjänst för sina 

anställda då det gäller brevläsning, ifyllning av blanketter, andra frågor 

om samhällsstöd med mera. 

Vart vänder man sig som döv kommunmedborgare? 

MÅL OCH SYFTE 

Idag har många nyanlända döva en etablerad kontakt med Västanviks 

folkhögskola där de har sin trygghet. Den övergripande målsättningen med 

projektet har varit att bygga upp och etablera en länk mellan kommunen 

och döva nyanlända, i syftet att kommunikationen mellan nyanlända döva 

och myndigheter ska underlättas. Därmed ökar möjligheter för nyanlända 

att ta en del av samhällslivet och etableras i arbetslivet för att uppnå egen 

försörjning. 

Projektets primära mål är att samtliga teckenspråkiga nyanlända ska 

känna till kundtjänstens dövkompetens och att de ska kunna vända sig till 

kundtjänsten när de behöver hjälp. 

Den andra målsättningen är att upparbeta ett nätverk och 

kommunikationskanaler mellan Västanviks folkhögskola och Leksands 

kommun. 

Tredje målsättningen är att det ska finnas tydliga strukturer och rutiner 

för kommunen att utgå ifrån när de möter teckenspråkiga medborgare. 

 

 

572



 2019-12-13 

6 

 

MÅLGRUPP 

Vår primära målgrupp är de som är nyanlända asylsökande, de som har 

tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd och döva eller hörselskadade i 

alla åldrar oavsett kön. 

Resultatet av projektet kommer ge effekter för döva och hörselskadade, i 

alla åldrar, i Leksands kommun. Projektledaren har träffat olika grupper 

under projekttiden. En särskild grupp som bör uppmärksammas är de 

äldre och deras situation, då de behöver extra stöd från kommunen. 

TIDSPLAN FÖR PROJEKTET 

Projektet startade i november 2018 och kommer att avslutas sista 

december 2019. Under den första tiden i projektet var fokusområdena: 

kartläggningsarbetet, att presentera projektet för organisationer, 

föreningar och verksamheter i kommunen. I mötet med dessa informerades 

projektledaren om deras erfarenheter i mötet med döva och nyanlända 

döva och deras behov av stöd i sina möten med döva. 

Under senvåren och sommaren genomfördes enkätundersökningen och 

djupintervjuerna för att under hösten sammanställas och analyseras. 

Projektet kommer att slutredovisas i december med en forumdag med 

inbjudna politiker, tjänstemän och myndighetspersoner och andra 

intresserade. 

METODER 

I arbetet med projektet har följande metoder tillämpats i 

kartläggningsarbetet och i genomförande av projektet. 

Som projektledare för Höra till Leksand tillsattes Daniel Littorin från 

Stockholm. Projektet hade sin fysiska placering på 

Arbetsmarknadsenheten, ”Centralen” och på Västanviks folkhögskola två 

dagar i veckan. 

Under projekts gång har projektledaren informerat om projektet mål och 

syfte för bland annat Svenska kyrkan, Dalarnas dövas förening och 

Västanviks folkhögskola. Projektledaren har även besökt Dalahänder och 

informerat om projektet och om möjligheten att döva ska kunna besöka 

kundtjänsten för hjälp i olika myndighetsfrågor. 
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Möte/träff med olika aktörer och myndigheter 

Vid inledningen av projektet träffade projektledaren olika delar av 

Leksands kommuns verksamheter. Syftet var att få sig en bild av hur man 

har jobbat hittills och på vilket sätt de har bemött teckenspråkiga 

nyanlända. Vid mötena fördes minnesanteckningar för att kunna skapa en 

bild av hur behovet sett ut och var bristerna finns. Bland annat träffade 

projektet Leksands kommuns Arbetsmarknadsenhet och 

kommunikationsavdelningen där Kundtjänsten ingår. 

Externa aktörer projektledaren träffade var bland annat Pedagogiska 

hörselvården som är en del av Region Dalarna och Arbetsförmedlingen där 

projektledaren hade tät kontakt med dövkonsulenten, med stor kännedom 

om teckenspråkiga nyanlända. 

Kvalitativ och kvantitativ undersökning 

Det har genomförts två undersökningar för att få fram fakta och underlag 

till projektets kartläggning. 

Den kvantitativa undersökningen, genomfördes som en elektronisk 

enkätundersökning via EasyQuest, där varje fråga var översatt till 

teckenspråk. Tjänsten köptes av översättningsföretaget NingAB. Totalt 

innehöll undersökningen 20 frågor. Frågorna handlade om hur 

teckenspråkiga boendes i Leksands kommun upplever Leksand som 

kommun och deras bemötande av teckenspråkiga och om man är tillfreds 

av deras service. Målet var att nå ut till 100 svaranden. Projektet fick hjälp 

med att nå ut till teckenspråkiga medborgare via Dalarnas dövas förening, 

Dalahänder och Västanviks folkhögskola. 

Då projektledaren var intresserad av mer personliga åsikter från 

nyanlända medborgare, gjordes det även en kvalitativ undersökning som 

bestod av djupintervjuer där personerna fick vara anonyma. Det ställdes ca 

10 huvudfrågor med följdfrågor om sin upplevelse när de kom till Leksand 

för första gången, om Leksand som kommun och deras besök hos 

kundtjänst. 
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AKTIVITETER UNDER PROJEKTÅRET 

Ett studiebesök till Örebro kommun var bland de första aktiviteterna i 

projektet som gjordes. Där träffade man Tommy Krångh vars 

ansvarområde är svenskt teckenspråk. Bakgrunden till varför ett 

servicecenter startades i Örebro kommun var när man bestämde sig att 

möta medborgarnas behov på deras egna villkor. Tidigare hade man fått 

ringa till kommunen om man hade några frågor eller behövde hjälp. Nu 

finns det ett center där man som medborgare kan komma till och få hjälp. 

Andra besöket hos Örebro kommun gjordes innan semestrarna, då 

hade projektledaren med sig fyra representanter från Leksands kommun, 

det var representanter från politiken, kundtjänsten, avdelnings- och 

enhetschefer från IFO. Under besöket fick man träffa flera representanter 

från olika delar inom Örebro kommun med gemensam nämnare, svenskt 

teckenspråk. Vi fick en inblick i deras arbete med svenskt teckenspråk och 

hur de definierar en teckenspråkig medborgare. Dagen avslutades med en 

rundtur på deras servicecenter. 

Fyra nyhetsbrev och en informationsfilm om hur man röstar i EU-

valet har lagt upp på kommunens hemsida under projektåret. Varje gång 

har det enbart varit positiva feedbacks och många teckenspråkiga delar 

vidare på deras egna Facebook-sidor. Man kan se klart och tydligt att 

behovet har funnits och det är väldigt uppskattat att få 

samhällsinformation på teckenspråk. Den första videon fick en enorm 

spridning, över 5 500 unika visningar och många feedbacks. 

 

Forumdag 

Den 10 december genomfördes det en forumdag med inbjudna föreläsare, 

bland annat Tommy Krångh från Örebro kommun, Lea Strandberg 

(dövpsykolog) från Region Örebro och Mohamed Ehsam Salem, nyanländ 

döv från Syrien. 

Inbjudna var politiker, chefer och medarbetare inom berörda kommunala 

verksamhetsområden och från andra samhällsaktörer, bland annat 

Västanviks folkhögskola, Pedagogiska hörselvården och Dalarnas dövas 

förening. Totalt 21 deltagare kom till forumdagen. Syftet med forumdagen 

har varit att ge kommunens politiker och tjänstemän en kunskapsgrund 

att kunna utgå ifrån inför kommande beslut om att ge service 

fortsättningsvis till kommunens döva medborgare efter projektets slut. 
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RESULTAT OCH RESULTATDISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de aktiviteter som genomförts 

under projekttiden och lärdomar av dessa. 

Projektledaren vill här först förtydliga skillnaden mellan begreppen: 

dövkompetens och teckenspråkkompetens, så det inte ska missuppfattas. 

Dövkompetens innebär att man innehar god kunskap om döva, teckenspråk 

och deras kultur. Medan teckenspråkskompetens innebär att man har 

kunskap om enbart själva teckenspråket, har bristande kunskap eller inga 

alls om döva och deras kultur. 

Efter kartläggningen, där har Dalarnas dövas förening varit behjälplig, av 

antal teckenspråkiga i Leksands kommun med omnejd, har man kommit 

fram till att det finns cirka 200 personer i kommunen som har teckenspråk 

som sitt modersmål. 

Man brukar räkna att den som har teckenspråk som modersmål har sju 

personer i sin närhet som pratar teckenspråk. Det innebär alltså att det 

finns cirka 1400 som pratar teckenspråk i Leksands kommun. 

 

SERVICE FÖR DÖVA I KOMMUNEN 

I Örebro, Europas huvudstad för teckenspråk, har döva och 

hörselskadade en helt annan ställning i samhället, då man ser gruppen 

som en språklig minoritetsgrupp. Således inte en del av en 

funktionshindersgrupp. Som teckenspråkig medborgare kan man kontakta 

dem på ett sätt som passar en själv bäst; Facebook, Whatsapp, Skype eller 

bildtelefon. Synen inom kommunen är att den som ska anpassa efter 

medborgarnas behov, inte tvärtom. Servicecentret har 6 anställda varav 5 

är döva. Att servicecentret skulle ha dövkompetens var en självklarhet. 

Kundtjänsten här i Leksands kommun försöker bli mer tillgänglig för 

alla medborgare och det pågår ett förändringsarbete där man ska bli mer 

serviceinriktad. Ännu finns dock ingen teckenspråkskompetens hos 

kundtjänsten. Det innebär att alla teckenspråkiga måste anpassa sig till 

hörande varje gång man besöker kundtjänsten. Man använder därför en 

bildtelefon via iPad i kontakten med en teckenspråkstolk så man i mötet 

med kundtjänsten kan kommunicera sin fråga. 2 

                                                      
2 Intervju med Lotta Johansson, kundtjänst. 14 februari 2019 
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Bristande dövkompetens inom Leksand kommuns verksamheter 

innebär att man inte vet hur man beställer en teckenspråkstolk eller 

dövtolk därför ringer man runt till olika tolkbolag för att få ta tag i en tolk. 

Ett effektivt sätt skulle kunna vara att man använder kommunens egna 

intranät och beställer tolk där och en ansvarig person med rätt kompetens 

inom kommunen tar emot beställningar och för det vidare till 

Tolkcentralen på Region Dalarna. På så sätt får man rätt tolkar till rätt 

sammanhang. Generellt brukar man bedöma om ett uppdrag som pågår 

mer än en timme så krävs det två tolkar. Dock kan det förekomma att flera 

beställningar ska behandlas annorlunda, till exempel räcker det en tolk till 

ett tretimmarsuppdrag om det inte är någon intensiv tolkning, till exempel 

vid ett prov. Ser man i beställningen att tolkanvändaren är svårtolkad så 

ska kommunen se till att beställa en dövtolk också. Annars blir 

kommunikationen lidande om det kommer bara en ”vanlig” 

teckenspråkstolk och kommunen tvingas boka om mötet. Det leder 

naturligtvis till extrakostnader. 

Man ska även veta skillnader mellan verksamhetstolkning och 

vardagstolkning så den som hanterar beställningar via kommunens 

intranät ska kunna klassa alla beställningar, dessa som berör 

vardagstolkning skickas direkt till Tolkcentralen medan de som berör 

verksamhetstolkning skickas direkt till rätt tolkbolag. Genom detta sätt 

kan kommunen ha kontroll över alla tolkbeställningar och kan se till att 

någon beställning inte behöver belastas kommunen ekonomiskt i onödan. 3 

Nedläggningen av lokala Arbetsförmedlingen, när kontoret kommer 

att flyttas till Borlänge kommer det bli ett problem som Leksands kommun 

kommer möta framöver. Arbetsförmedlingen i Leksand har blivit ett nav 

för döva nyanlända där de har fått hjälp med att få praktikplatser och jobb. 

Dövkonsulenten från Arbetsförmedlingen befarar att det kommer bli 

besvärligt för alla teckenspråkiga här i Leksand. Dövkonsulenter kommer 

dock bli kvar inom verksamheten. I Dalarna finns det en dövkonsulent och 

i Örebros län två stycken. Flest döva finns här i Leksand så det är logiskt 

att Dövkonsulenten placeras där merparten av sin tid. Som en konsekvens 

av nedläggningen kommer alla teckenspråkiga tvingas åka till Borlänge för 

ett möte med Arbetsförmedlingen. I längden blir det inte hållbart då 

många inte har körkort eller äger en bil. 

En konsekvens av detta kan bli ökade kostnader för kommunen om den 

arbetssökande ansöker om ersättning för resekostnader till Borlänge. 

                                                      
3 Intervju med Kenny Åkesson, Örebros Servicecenter 28 november 2019 

577



 2019-12-13 

11 

 

Något man är skyldig, enligt socialtjänstlagen, att utreda och besluta om 

när en ansökan görs. 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

Under sommaren och tidiga hösten genomfördes enkätundersökningen där 

målet var att få minst 100 svaranden. När det skulle sammanställas var 

antal 79 svaranden, varav 38 stycken var utrikesfödda. Det ställdes frågor 

om bland annat dennes bakgrund, om man var utrikesfödd, anledningen 

till man kom hit till Sverige och Leksand och ens huvudsakliga 

sysselsättning. Dessutom efterfrågades den allmänna uppfattningen om 

Leksand som kommun och kundtjänstens funktion. 

De mest relevanta frågorna om hur behovet ser ut och vilka åtgärder som 

behoven för att utveckla verksamheten redovisas i följande avsnitt. 

Enkätsredovisning 

Diagrammet här nedan gjordes tidigare under våren 2019 så siffrorna har 

ändrats, bland annat har deltagarna hos Arbetsmarknadsenheten fått 

anställning hos Samhall och andra fått anställning på annat håll. Dock har 

många fortfarande bara visstidsanställning. 

Ett faktum som inte kommer att ändras är att man som teckenspråkig har 

större svårigheter att komma in i arbetslivet, oavsett man är nyanländ 

eller inte. Det finns olika anledningar till detta men den största orsaken är 

okunskap och osäkerhet hos arbetsgivarna. 
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Orsaker till varför man kommer till Sverige som döv kan utläsas i 

diagrammet nedan. Den främsta anledningen till varför man flyttar till 

Sverige bland de döv nyanlända, var krig och förtryck i ens hemland. 

Därefter kommer möjligheten till utbildning och jobb. Politiska skäl är 

bland den minsta anledningen, tillika kärleksinvandring. 

 

Vilken form av sysselsättning den nyanlända har vid 

undersökningstillfället så kan man se nedan att de flesta har en fast 

sysselsättning.  Många är i studier, 21 stycken och då mestadels på 

Västanviks folkhögskola. De som studerar i en teckenspråkig miljö, 

förmodas få sin hjälp där med bland annat brevläsning och vid besök hos 

skolans kurator. Därefter blir det kommunens ansvar att vara behjälplig. 

 

På frågan om man har besökt Leksands kundtjänst svarade 49 

personer att det hade man inte. 23 personer hade besökt kundtjänst och 7 

personer visste inte om de har besökt kundtjänsten. 

Den efterföljande frågan om varför man inte besökt kundtjänsten 

kan man se i de intressanta svaren nedan i tabellen. Det är logiskt att man 

inte besöker kundtjänsten på grund av avsaknad av 

teckenspråkskompetens. Men faktum att många inte känner till 

kundtjänstens service. Har det inte informerats utåt till kommunens 
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teckenspråkiga medborgare tillräckligt tydligt? Hur informerades 

medborgarna i Leksands kommun när kundtjänsten etablerades? 

 

Vad för hjälp/service skulle du vilja få av kundtjänsten? Detta ger en 

fingervisning om vad vi ska kunna erbjuda för stöd till våra teckenspråkiga 

medborgare. Den vanligaste hjälpen Västanviks folkhögskola ger till sina 

elever är brevläsning från myndigheter. Kundtjänst har visserligen hjälpt 

flera teckenspråkiga medborgare med brevläsning men inte via 

direktkommunikation. 

 

Skulle du besöka kundtjänsten oftare om det fanns en döv personal 

där? 69 personer av de 79 svarande sa sig skulle besöka kundtjänsten 

oftare, 1 svarade nej och 9 personer visste inte. Tydligare svar kan man 

inte få. Det är uppenbart att man blir mer ”motiverad” att besöka 

kundtjänst om det finns döv personal, så man får hjälp direkt via sitt 

modersmål. 
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Många döva missförstod lite angående mina arbetsuppgifter, de trodde att 

jag skulle erbjuda service till dem så många kom till mitt kontor eller 

ringde upp mig. När jag hänvisade till kundtjänst så sa många ”Men det 

finns bara hörande där?!”. 

Vad måste Leksand som kommun bli bättre på? De flesta valde flera 

alternativ och de ansåg att det bör finnas större teckenspråkskunskap hos 

anställda och möjligheten till att få hjälp snabbare. Resultatet av svaren 

kan ses som utvecklingsområden för kommunen att arbeta vidare med. 

 

 

Djupintervjuer 

Projektledaren träffade sju personer i olika åldrar, länder och bakgrund. 

Syftet med intervjuerna var att få deras personliga åsikter där de kunde 

yttra sig mer friare. 

Fem av sju kom från Syrien. Nästan alla flydde till Sverige på grund av 

kriget. För en av dem var den största orsaken att han flydde hit var 

förtrycket i Syrien. I Sverige har man en friare syn på människor 

Alla från Syrien har mer eller mindre gått i skolan, från ungefär 5 år fram 

till 13 år. Därefter har de arbetat. Två av sju kom från Afghanistan, där 

det rådde det stor fattigdom. Båda kom från samma bakgrund, en by på 

berget. Båda saknade någon form av språk under hela barndomen. När 

kriget nådde Afghanistan så flydde de tillsammans med sina syskon till 

Sverige via Tyskland. Efter sin flykt till Sverige, skrevs de in vid 

Migrationsverket och flyttade sedan vidare till Västanviks folkhögskola i 

Leksand. 
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SLUTSATSER 

Att skicka personal på teckenspråkskurs kan vara en lösning men absolut 

inte en fullgod lösning. Det tar flera år att behärska det svenska 

teckenspråket, inte något man lär sig på några veckor. Det tar ännu flera 

år att ha god dövkompetens. 

Många nyanlända döva behärskar inte det svenska teckenspråket fullt ut, 

de använder ofta en blandning av sitt hemspråk/kroppsspråk och svenskt 

teckenspråk. En person med fullgod dövkompetens skulle kunna förstå de 

nyanlända döva genom att koppla ihop allt och avläsa nyanländas 

ansiktsuttryck/kroppsspråk. Om man inte behärskar svenskt teckenspråk 

så är det omöjligt. 

Genom att ha dövkompetens i verksamheten skulle man kunna spara 

bland annat handläggningstid inom kommunens verksamheter. Vid frågor 

som berör teckenspråkiga medborgare borde varje handläggare ha en 

möjlighet att vända sig till en dövkompetent personal vid råd, det skulle 

undanröja en osäkerhet som kan leda till beslut som inte gynnar någon av 

parterna. 

Att få lära sig mer teckenspråk är avgörande för döva med språklig 

deprivation. Genom ökade insatser som bland annat språkundervisning 

och träning skulle ge mer resultat än samtalsbehandling och terapi. Genom 

att ge döva med allvarlig språklig deprivation olika verktyg och språk att 

uttrycka sina känslor kan man således hitta sin identitet för att kunna 

kommunicera med andra personer. 

Att kunna erbjuda ett språkcafé skulle ge många teckenspråkiga 

medborgare en möjlighet till språkbad på sitt eget språk. Därför anser 

projektledaren att Dalarnas Dövas Förening skulle bli en bra resurs att ta 

med i arbetet för de döva medborgarna. 

 

SAMVERKAN 

När projektet startades tillsattes en styrgrupp som till en början bestod av 

representanter från Västanviks folkhögskola, Stödteamet, Kundtjänst och 

Leksands kommun. Senare tillkom en representant från Dalarnas Dövas 

Förening. 

Under projektets gång har en god samverkan byggts upp med flera externa 

aktörer. Västanviks folkhögskola är sedan tidigare en viktig 

samverkanspart i projektet. Projektledaren har haft en arbetsplats på 

skolan för att komma närmare målgruppen och genom informella möten 
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vid luncher få möjlighet att lyssna till deras berättelser om hur de känner 

och tycker allt fungerar på skolan och i Leksand. 

Projektledaren tillsammans med kommunens kommunikationsavdelning 

och 1:e vice kommunalråd, Sebastian Larsson, som också deltog i 

studiebesöket hos Örebro kommun har under projektets gång haft god 

kontakt med Örebro, där de försett oss med informationsmaterial, 

handlingsplan och arbetsbeskrivning med mera. 

Annan extern samverkan under insatsens gång var lokala 

Arbetsförmedlingen där projektet träffade dövkonsulenten regelbundet. 

Det finns ett förslag på hur det här samarbetet kan fortsätta, kommunen 

skulle kunna erbjuda ett kontor till Arbetsförmedlingen på Centralen där 

dövkonsulten kan ta emot teckenspråkiga besökare ett par gånger i 

veckan. Detta skulle även kunna öppna upp ett närmare samarbete mellan 

Arbetsförmedlingen och AME. Något som alla parter skulle tjäna på. 

REKOMMENDATIONER 

Utifrån de resultat projektledaren fått fram i enkäter och intervjuer 

presenteras rekommendationerna som Leksands kommun bör utveckla för 

att tillgodose sina teckenspråkiga medborgare. 

Rätt kompetens i kundtjänst 

Det är viktigt att teckenspråkiga medborgare får rätt bemötande så fort de 

går in på kommunhuset. Med rätt bemötande skapas ett förtroende från 

teckenspråkiga medborgare. Många nyanlända döva har inget förtroende 

för myndigheter och det har skapats ett ”Vi mot de där hörande som 

bestämmer” på grund av tidigare negativa upplevelser av bemötande och 

attityder. Om det erbjuds stöd med dövkompetens vid kundtjänst så 

känner man sig välkommen och vågar då be om servicen man är berättigad 

till. 

Genom att ha en personal med dövkompetens sprider kunskap sig till de 

övriga medarbetarna så de blir mer medvetna om mångfald och 

funktionsvariation. Som projektet tidigare nämnt, om en handläggare på 

vilken verksamhet som helst i Leksands kommun får ett ärende som berör 

en teckenspråkig medborgare så kan denne alltid vända sig till kundtjänst 

för rådgivning. Eller vice versa, en teckenspråkig medborgare vill ha hjälp i 

ett ärende så kan man hänvisa denne till rätt handläggare. 

Man behöver inte starta med en heltidstjänst. En anställning på timbasis 

skulle vara en bra början där kommunen kan följa upp regelbundet 

huruvida behovet finns. Övriga arbetsuppgifter som tjänsten ska innehålla 
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är bland annat översätta informationsfilmer på teckenspråk likt det 

projektet har tagit hand om och ansvara för alla tolkbeställningar inom 

kommunen. 

Projektets rekommendation: Rekrytering av en medarbetare med god 

dövkompetens. 

 

Se Dalarnas dövas förening som en resurs 

Dalarnas dövas förening har under hösten flyttat till en lokal med centralt 

läge. Föreningen har en heltidsanställd personal som sköter det 

administrativa arbetet och lokalen har öppet på dagtid. Det finns resurser 

här som kommunen kan ha nytta av. Bland annat kan man erbjuda 

språkcafé i samarbete med föreningen som teckenspråkiga medborgare kan 

gå till på dagtid likt upplägget projektet ”Jag kan” hade på Centralen. 

Föreningen kan bistå med kontaktpersoner som stödjer nyanlända 

teckenspråkiga med vardagliga ärenden. Idag finns det ett stort behov av 

kontaktpersoner och här kan DDF vara behjälplig med. 

Projektets rekommendation: Inled en dialog med Dalarnas Dövas 

Förening om hur de kan hjälpa till med kontaktpersoner och se dem som en 

resurs. 

Etablera ett nätverk mellan Leksands kommun och Västanviks 

folkhögskola 

På Västanviks folkhögskola finns det gott om resurser som kommunen kan 

dra nytta av. Så länge det inte finns dövkompetens inom kommunen ska 

man som anställd hos Leksands kommun kunna vända sig till Västanviks 

folkhögskola om det dyker upp ärenden eller frågor som rör teckenspråkiga 

medborgare. 

Det innebär att kontaktuppgifter till Västanviks folkhöga ska finnas på 

Leksands kommuns intranät där alla medarbetare ska veta att vart de 

alltid kan vända sig till skolan vid frågor om teckenspråkiga medborgare. 

Projektets rekommendation: Bygga upp ett nätverk med ”fasta” 

kontaktpersoner från Västanviks folkhögskola och lägga till dessa 

uppgifter hos kommunens intranät. 
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Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen 

Projektet har förklarat tidigare att Arbetsförmedlingen här i Leksand 

utgör ett väldigt viktigt nav för teckenspråkiga medborgare. Så länge 

dövkonsulenten finns inom kommunen inger det en trygghet. Det kan 

förekomma att teckenspråkiga medborgare vänder sig direkt till AME och 

frågar om praktikplats. Kanske blir det en osäkerhet hos AME om hur man 

ska bistå och erbjuda rätt stöd för denne. 

Genom att erbjuda en kontorsplats till dövkonsulenten hos en av 

kommunens lokaler skulle stärka ett samarbete mellan kommunen och 

Arbetsförmedlingen och teckenspråkiga medborgare tillgång till 

dövkonsulenten på hemmaplan. 

Projekts rekommendation: Erbjud en kontorsplats till 

Arbetsförmedlingens dövkonsulent hos en av kommunens lokaler. Gärna i 

samma lokal som AME. 
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Intervjumöte med Dalahänder 

Dalahänders kontor, Camilla Lehtonen och Gunnar Hården, 28 november 2018 

Berätta om er verksamhet. Vad är grundidén till er verksamhet? 

Verksamheten startades genom ett projekt av Allmänna Arvsfonden som var på 3 år, 

mellan 2013-2015. Projektet handlade om att starta upp ett socialt företag för de som har 

hamnat utanför arbetsmarknaden och behövde stöd för att komma in igen, det på egna 

villkorar. Efter projektet omvandlades verksamheten till ekonomisk förening 2016 fram 

till nu. Som ekonomisk förening har Dalahänder inget vinstintresse. 

Dessa tjänster erbjuder Dalahänder sina kunder: 

 RUT-tjänster 

 Trädgård 

 Städning 

 Byta däck 

Idag har Dalahänder samarbete med ca 20 företag runtom Leksand. 

Dalahänder har 21 anställda varav 3 är arbetsledare. En anställd går snart i pension. 

Genom åren har totalt 50 döva varit anställda hos Dalahänder. 

Visionen med verksamheten är att döva ska få arbetslivserfarenheter, utbildning och växa 

som person. 

Det finns en extra utsatt grupp, nyanlända döva kvinnor. De får helt annan möjlighet att 

komma in i arbetslivet hos Dalahänder än vad de har fått i deras hemländer. 

Har ni något samarbete med Arbetsförmedlingen? 

Döva söker hit via Arbetsförmedlingen. Det inleds alltid med praktik. Fungerar det bra så 

erbjuds visstidsanställning hos Dalahänder. 

Hur introducerar ni ny personal till er verksamhet? 

Det beror mycket på individer och dess behov och arbetsuppgifter men en handledare 

brukar följa med i cirka 2 veckor beroende på hur fort det går att lära sig olika 

arbetsuppgifter. 

Hur ser det ut med anpassning och stöd för de nyanlända? 

Mycket individuellt. Vissa behöver extra mycket anpassning på grund av vissa inte kan 

klockan eller olika begrepp. Andra behöver inte lika mycket anpassning. 

Det finns anställda som studerar 3 dagar i veckan och jobbar de andra 2 dagarna. 

Hur ser nyanlända er som arbetsgivare? Behöver de extra hjälp? 

Många nyanlända ber om hjälp med brevläsning. De ber även om hjälp med datorer, till 

exempel inloggning till bank eller olika myndigheter. 

Finns det något samarbete/kontakt med Leksand kommun? 

Inte alls. Dalahänder har försökt men noll respons. Dock har Dalahänder ett samarbete 

med Leksands Bostäder som ägs av Leksand kommun. 

587



 2019-12-13 

21 

 

Däremot har de samarbete med Rättviks kommun och Gagnefs kommun. Dalahänder får 

arbetsuppgifter av dessa två kommuner. 

Finns det något ni tycker Leksand kommun ska kunna bidra med? 

De skulle kunna ändra formuleringar i deras upphandlingstext så de tar mer hänsyn till 

socialt företag. Till exempel ha anställda med lönebidrag som ett av kriterierna. 

Övrig kommentar 

Leksand som kommun förstår inte nyanländas behov och hur de ska ta hänsyn till dem. 

Dalahänder har samma vision som TSC i Sundsvall. De hjälper och utbyter tips med 

varandra om hur de kan utveckla deras verksamheter. 
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Intervju med David Eriksson och Jan Magnström 

21 november 2018 klockan 10. Västanvik folkhögskola 

David Eriksson har jobbat med asyl sen 2010 medan Jan Magnström har jobbat sen 2012. 

Hur ser introduktionen ut? 

Vi kollar deras bakgrund, vilka länder de kommer ifrån. Hälften av nyanlända från Irak, 

Iran och Syrien har gått i skolan och det innebär att det finns språkkunskaper hos dem. 

Nästan alla nyanlända från Afghanistan har aldrig gått i skolan eller ens bekantat sig 

med ett språk. 

Hur hanterar ni elever med språkdeprivation? Vilka undervisningsmetoder 

tillämpar ni? 

Begreppet ”Nej” existerar inte för många nyanlända, det uppstår då krockkultur. Får de 

nej så försöker de imorgon. Övermorgon och så vidare. Eller så frågar de runt: Får de nej 

så frågar de någon annan. Och så nästa person.  Så det är alltid bäst att hänvisa till Jan 

och David vid frågor. 

De som kommer från småbyar i sina hemländer brukar ha svårare att lära sig och ta in 

kunskaper jämfört de från storstäder där man får se många olika saker. 

Jan och David använder oftast SmartTV som undervisningsmetod, där de kan visa olika 

bilder på byar och hoppas hitta elevernas hembyar så de kan få lära sig respektive bys 

namn och bokstavera. 

Vad är det största hindret? Svårast att lära sig? 

 Skriftligt språk. Man har aldrig sett skriftlig text. Då är det väldigt svårt att ens 

lära sig. 

 Att lära sig vad man får göra eller inte får göra. 

 Svårt att förstå att saker och ting är annorlunda i Sverige jämfört med deras 

hemländer. Allt måste hända nu, men i Sverige brukar det vara en process i allt. 

 Lära sig hushållsekonomi. 

Dubbla roller 

Det brukar vara väldigt mycket pappersarbete för Jan och David som även agerar dubbelt. 

De undervisar på dagtid och fungerar som stöd efter skoltiden. 

Brevläsning 

Det finns stort behov av hjälp med brevläsning. VV har Sophia som jobbar tisdag och 

torsdag kl 15-17. Men det brukar krävas dövtolk som översätter vad Sophia läser upp från 

brevet på ett teckenspråk som asyleleverna kan förstå. 

Även de som har slutat här och bor i Leksand åker hit för att få hjälp med brevläsning. 

Leksand kommun 
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Leksand kommun har svårt att skilja på VV-elev och medborgare. Till exempel går en döv 

person till Leksand kommun så säger de att VV finns men denne har ju slutat på VV och 

är nu en medborgare i kommunen så denne är nu kommunens ansvar. 

Dövteamet behövs, många nyanlända har traumatiska upplevelser så det finns behov av 

en kurator. Det vill säga en fullt teckenspråkig kurator. Det finns många synskadade och 

äldre som har behov av Dövteamet också. 

 

Arbetslösa nyanlända 

Många sitter i Hemköp på dagen, en slags träffpunkt. Där de berättar om situationen i 

deras hemländer och utbyta tips om jobb med varandra. 
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Intervju med Västanviks folkhögskolas rektor, Gunilla Kolm 

20 november 2018 klockan 09.00, Västanviks Folkhögskola 

 När började ni ta emot asylelever? 

Västanviks folkhögskola börjar ta emot asylelever 2009. Det startade via ett EU-

projekt, Europeiska flyktingfonden. Projektet varade i 3 år. Anledningen till 

projektet startades var att man upptäckte att det fanns många döva som satt 

ensam på olika flyktingsanläggningar runtom Sverige. Många döva kunde inte 

teckenspråk alls så de hade ingen chans att svara på frågor i utredningen av 

Migrationsverket. 

 

 Hur ser ert samarbete med Migrationsverket? 

Vi har ett etablerat samarbete. Alla Migrationsverkets kontor i Sverige känner till 

Västanviks Folkhögskola. Söker man på ”Döv” så dyker skolan upp hos deras 

system. 

 

 Hur ser rutinerna/processen ut när du tar emot en ny elev från 

Migrationsverket? 

Det börjar med Migrationsverket som tar emot en nyanländ och får kännedom att 

denne är döv. Då kontaktar Migrationsverket VV och löser det praktiska. 

Personen kommer till Leksand och resten tar VV hand om. 

 

 Hur många asylelever har ni i dagsläget? 

10 finns just nu på skolan. Alla har 13 månaders eller 3 års tillfälliga 

uppehållstillstånd. 

På sistone har det varit tyst från Migrationsverket. Det kan bero på olika 

anledningar, döva nyanlända har hamnat i mängden där de inte syns eller de inte 

vill lämna sin familj som finns på annan ort. 

 

 Antal elever hos SFI/TFI? 

33 st. 

VV ska byta kursnamnet från SFI/TFI till Allmän kurs Nyanlända. Inte alla som 

är inskrivna hos Leksand kommun. Vissa är inskrivna hos annan kommun som 

köper plats hos VV. 

 

 Finns det något du skulle vilja ändra på? 

Under flyktingkrisen 2015 hade Migrationsverket noll koll. Migrationsverkets 

ambition är att det ska bli max 6 månader tills de kallas till utredningen. 

Egentligen är 6 månader för kort tid. Till exempel har många afghaner noll 

språkkunskaper när de kommer hit. Det krävs mycket mer tid. Så jag skulle vilja 

förlänga tiden. 

 

 Känner du att du kan uppfylla deras förväntningar och behov hos er? 

Väldigt individuellt. Vissa är glada bara över att lämna sitt hemland. Vissa är 

enormt krigsskadade och har traumatiska upplevelser i bagaget. Många blir även 

chockade av skolans teckenspråksmiljö när de kommer hit, något många inte har 

upplevt i deras hemländer. I skolan får de det språk de behöver och det leder till 

att de äntligen kan få berätta om sina känslor och upplevelser. 
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Övrig information om VV:s asylverksamhet: 

VV har en halvtidsanställd kurator som träffar asylelever. Skolans asyllärare Jan 

Magnström eller David Eriksson brukar följa med till utredningen som dövtolk och 

stöd. Utredningen av Migrationsverket brukar ske i Uppsala. 

Om en asylelev måste åka tillbaka så jobbar VV med att stärka dennes 

dövidentitet så denne kan fortsätta utveckla sin dövidentitet och teckenspråket. 

De kan ta med sina erfarenheter från Sverige till sitt hemland och stärka 

dövrörelsen där. 

 

 

När nyanlända får uppehälletillstånd så får de personnummer och blir folkbokförd 

hos Skatteverket får de börja gå på SFI/TFI i 2 år som en del av 

Arbetsförmedlingens etableringsprogram. 

 

Men 2 år är på tok för kort. Nyanlända ska alltså lära sig svenska, svenskt 

teckenspråk och hur det svenska samhället fungerar på 2 år. 

VV har bra samarbete med Bosse Nykvist som är SIUS-konsulent (Vikarierar som 

dövkonsulent just nu) hos Arbetsförmedlingen i Leksand. 

När nyanlända är klara så skrivs de in på AF:s program för JOB (Jobb- och 

utvecklingsgarantin), men det är Arbetsförmedlingen som avgör om de har 

tillräckligt med kunskap för att fortsätta med nästa steg, det vill säga JOB. 
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Intervjumöte med Tommy Krångh 

3 december 2018. Örebro Servicecenter, Drottningsgatan 9 

Berätta kort om grundidén till Örebro Servicecenter. 

Förr i tiden fick man ringa till Örebro Servicecenter och ställde frågor. Men till 

sist bestämde Örebro kommun att anpassa medborgarnas behov, inte tvärtom. 

Så öppnades ett servicecenter. 

År 2010 utropades Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad. Det togs då 

fram en handlingsplan, där det stod att ett servicecenter för döva ska finnas. 

Handlingsplanen utformades utifrån minoritetsspråksperspektiv. Inte ur 

funktionsnedsättningsperspektiv. Det vill säga, vi ska inte se ur mediciniskt 

perspektiv, att vi är döva. Utan ur minoritetsspråksperspektiv, att vi pratar 

teckenspråk. 

Hur finansieras servicecentret? 

Örebro kommun till 100%. 

Hur många döva finns det i Örebro, ungefär? 

2500-3000 döva. Ca 15000 teckenspråkiga. Vi tittar hela tiden ur 

språkperspektivet. Inte ur funktionsnedsättningsperspektiv, alltså vi ska inte 

räkna hur många döva vi är. Utan hur många som pratar teckenspråk. 

Hur många besökare får ni per dag? 

Det varierar. Men ca 10-15 ärenden per dag. 

Hur många anställda med dövkompetens hos Örebro kommun? 

5 döva i kommunhuset som fokuserar enbart på teckenspråksfrågor. 30-40 

döva i olika enheter i Örebro kommun, bland annat skolverksamheten och 

inom vården. 

Vad är de vanligaste frågorna eller stöd medborgare kommer med? 

Frågor om språkstöd, där servicecentret kan agera som dövtolk (relätolk) och 

hjälp med tolkbeställningar. Servicecentret beställer tolk åt döva medborgare 

till alla slags ärenden.  Servicecentret har många kommunikationskanaler där 

döva medborgare kan välja själv hur de vill kontakta centret. 

 

 Finns det särskilt stöd till nyanlända döva? 

Brevläsning är det vanligaste stödet. Servicecentret följer även med som 

språkstöd/dövtolk. De ser till att döva ska förstå allt kommunens tjänstemän 

(till exempel socialen) säger. Många hörande tar beslut utan att dubbelkolla 

om döva medborgare har verkligen förstått. Därför är det viktigt att döva 

medborgare med behov har språkstöd/dövtolk med sig. 

 

 

 

 

Hur samverkar Örebro kommun med andra teckenspråkiga aktörer i 

kommunen? 
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Ett teckenspråksforum. Alla aktörer som jobbar med dövfrågor mer eller 

mindre samverkar med varandra, hur de kan jobba tillsammans. Till exempel 

på deltagande aktörer; Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Dövpsykiatrin, 

Örebro kommun och Iris Hadar. Syftet med forumet är att Örebro som stad 

ska lösa det. Inte bara Örebro kommun som ska jobba för döva medborgares 

bästa. (Leksands fall handlar det om Västanviks folkhögskola, 

Arbetsförmedlingen, Dalahänder, kommunen och Dalarnas dövas förening.) 

Övrig kommentar/diskussion mellan Tommy Krångh och projektledaren 

Våga vara banbrytande och tänka annorlunda. Till exempel göra saker man inte 

egentligen ska göra, det vill säga utanför ens arbetsuppgifter.  För att teckenspråket ska 

synas. Till exempel kan projektet ta över Leksands facebookssida och synliggöra 

teckenspråk där. 

 Servicecenter för döva ska finnas inom kundtjänst. Inte som en del av 

stödteamet, inte samma ”behov” och målgrupp. 

 I framtiden ska projektet försöka boka en utbytesträff mellan Leksands 

nämnd och Örebros respektive. Där kan Örebros nämnd berätta hur de jobbar 

med teckenspråksfrågor och hur de etablerade ett servicecenter på 

teckenspråk. 

 Dövteamet finns inte i Örebro. Däremot finns det planer på ett nationellt 

kunskapscentrum för hela Sverige i Örebro. Där kan döva som söker 

hjälp/vård kontakta centret digitalt. 

 Örebro har vård och omsorgsboende för teckenspråkiga. Viktigt att betona att 

det inte är enbart för döva utan för teckenspråkiga. Det vill säga hörande som 

vill prata teckenspråk får söka om en plats hos avdelningen. 

 Viktigt att förstå att det är mycket billigare att ha direktkontakt än att 

kontakta igen och igen med tolkkostnader bland annat. Dessutom är det rejäl 

tidsförlust. Med en kundtjänst på teckenspråk kan vi hänvisa en döv 

medborgare till rätt person inom kommunen eller vi kan kolla olika ärenden åt 

döva och berätta hur det går. 

 Döva anställda kan göra en ”vanlig” anställds ärende. Inte enbart 

”dövärenden”. Till exempel tar döva anställda hos Örebro kommun hand om 

fastställande om fastställande av faderskap och föräldraskap. 

 Projektet vet att Leksand har ungefär 200 döva, det innebär alltså att det 

finns ca 1400 teckenspråkiga medborgare i Leksands kommun. 
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Frågor till djupintervjuer (Deltagarnas svar finns inte med på grund av 

sekretessen). 

 

Ålder?  

Berätta om din bakgrund; Vilket land? Skolgång? Uppväxt? 

Vad fick dig att komma till Sverige? 

Kom du hit ensam? 

Hur länge har du bott i Leksand? 

Vad för intryck fick du när du kom till Sverige? 

Hur fick du hjälp så du kunde åka till Leksand och Västanviks folkhögskola? 

Vad för intryck fick du när du kom till Leksand? 

Har du någonsin haft kontakt med Leksands kommun? 

Om du vill kontakta Leksands kommun, hur gör du? Ber du närstående eller 

lärare/arbetsgivare om hjälp? 

Vad för hjälp/stöd skulle du vilja få av Leksands kommun? 
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En enkät för teckenspråkiga i Leksand
kommun

Hej! Välkommen till enkäten för döva i Leksand kommun! Projektet "Höra till Leksand" arbetar med kartläggning av
döva i Leksand kommun och hur kommunen kan möta dövas servicebehov på bästa och effektivt sätt. Enkäten är en
del av kartläggningen och med hjälp av den här enkäten kan vi få ta en del av era upplevelser och erfarenheter av
Leksand som kommun. Några frågor är markerade med röd stjärna, det innebär att du måste svara på dessa frågor.
Om du har svarat på en fråga och nästa fråga inte är kopplat till ditt svar så ska du fortsätta till nästa fråga. Ta god tid
på dig när du svarar på frågorna. Dina svar är viktigt för oss. Tack för att du ställer upp!
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Bor du i Leksand?
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Om ja, hur länge har du bott här i Leksand?
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Är du född i Sverige?
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Om du svarade nej, när flyttade du till Sverige?
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Vad fick dig att flytta till Sverige? Du kan bocka i
flera alternativ.
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Har du någon gång kommit i kontakt med
Leksand kommun?
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Du som har kommit i kontakt med Leksands
kommun, hur upplevde du den kontakten?
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Du som har kommit i kontakt med Leksands
kommun, hur upplevde du den kontakten?
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Du som har kommit i kontakt med Leksands
kundtjänst, hur upplevde du den kontakten?
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Du som har kommit i kontakt med Leksands
kundtjänst, hur upplevde du den kontakten?
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Hur många gånger har du besökt Leksands
kundtjänst?
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Vad för hjälp/stöd/information ni vill ha från
Leksands kommun? Ni kan bocka i flera
alternativ.
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Hur viktigt är det med döv personal hos
Leksands kundtjänst?
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Vad tycker du om att bo i Leksand som döv?

3

4

23

30

19

Mycket Dålig

Dålig

Varken eller

Bra

Mycket Bra

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5

Inom vilket område måste Leksand kommun bli
bättre på? Du kan bocka i flera alternativ.

77

73

55

62

68

Teckenspråkskunskap hos anställda

Kunskap om döva

Tillgänglighet på sociala medier

Lättare att nå rätt handläggare

Få hjälp/stöd snabbare

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

608



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-28 

 
  

Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 28 Dnr 2022/407 

Anmälan av motion om dövkompetens inom Leksands 
kommun 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion om dövkompetens inom 
Leksands kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2022-03-28 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

609



610



611



  

  

1 

      Finansdepartementet 
Skatte- och tullavdelningen           Fi2022/01470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utökad skattelättnad för 

arbetsresor och justerade avdrag 

för tjänsteresor och hemresor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2022 

612



  

  

      

2 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning ................................................................................ 3 

2 Lagförslag ......................................................................................... 4 
2.1 Förslag till lag om ändring i 

inkomstskattelagen (1999:1229) ........................................ 4 
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om 

ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) ......................... 7 

3 Utökad skattelättnad för arbetsresor................................................ 10 
3.1 Bakgrund .......................................................................... 10 
3.2 Höjd övre avståndsgräns för arbetsresor .......................... 10 
3.3 Höjd kilometersats ............................................................ 11 
3.4 Regional differentiering enligt Tillväxtverkets 

reviderade kommunindelning ........................................... 13 
3.5 Vissa följdändringar med anledning av den nya 

skattelättnaden för arbetsresor .......................................... 14 
3.6 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .................... 14 
3.7 Konsekvensanalys ............................................................ 15 

4 Justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor med egen bil 

eller förmånsbil ............................................................................... 25 
4.1 Avdrag för tjänsteresor ..................................................... 25 
4.2 Avdrag för hemresor ........................................................ 26 
4.3 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .................... 27 
4.4 Konsekvensanalys ............................................................ 27 

5 Författningskommentar ................................................................... 36 
5.1 Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen 

(1999:1229) ...................................................................... 36 
5.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:000) om 

ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) ....................... 39 
 

613



  

  

3 

      1 Sammanfattning 

Regeringen har beslutat propositionen Skattelättnad för arbetsresor – ett 

enklare och färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021/22:228) som 

innehåller förslag om en modell för ett nytt skatterättsligt regelverk för 

arbetsresor. I denna promemoria föreslås att den övre avståndsgränsen i 

det nya systemet ska höjas från 80 till 120 kilometer och att den s.k. 

kilometersatsen ska höjas från 50 till 80 öre. Det föreslås också att det görs 

en justering av vilka kommuner som ska ingå i gruppen storstads-

kommuner på så sätt att indelningen ska utgå från Tillväxtverkets 

reviderade kommunindelning från augusti 2021. Det innebär att tre 

kommuner – Lerum, Vellinge och Österåker – inte längre klassas som 

storstadskommuner. 

I promemorian föreslås vidare att det schablonbelopp som får dras av för 

kostnader för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjs 

samt att avdraget för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil justeras 

för att bättre motsvara den faktiska kostnaden. Schablonbeloppen som 

tillämpas vid avdrag för kostnader för hemresor med egen bil eller 

förmånsbil föreslås justeras på motsvarande sätt.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
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2 Lagförslag 

2.1 Förslag till lag om ändring i 

inkomstskattelagen (1999:1229) 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 26–27 §§, 12 kap. 5 § och 16 kap. 27 § 

inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 

26 § 

Förmån av resa till eller från 

anställningsintervju ska inte tas upp 

om resan företagits mellan två 

platser inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet. 

Detta gäller också ersättning för 

sådan resa till den del ersättningen 

inte överstiger utgifterna för resan 

och, när det gäller resa med egen 

bil, inte överstiger avdragsbeloppet 

enligt 12 kap. 27 §. 

Förmån av resa till eller från 

anställningsintervju ska inte tas upp 

om resan företagits mellan två 

platser inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet. 

Detta gäller också ersättning för 

sådan resa till den del ersättningen 

inte överstiger utgifterna för resan 

och, när det gäller resa med egen 

bil, inte överstiger avdragsbeloppet 

enligt 12 kap. 24 §. 

 

26 a § 

    Förmån av särskild resa i samband med att den skattskyldige börjar eller 

slutar en tjänst ska inte tas upp om 

– andra intäkter som ska tas upp inte erhålls på grund av tjänsten, och 

– resan företagits mellan två platser inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet. 

Vad som sägs i första stycket gäller också för förmån av resa mellan 

bostaden och arbetsplatsen om inte resan även föranletts av 

inkomstgivande arbete i en verksamhet som bedrivs av någon som, på sätt 

som anges i 20 kap. 23 §, är närstående till eller står i intressegemenskap 

med den som lämnar eller får förmånen. 

Första och andra styckena gäller 

också ersättning för resan, förutsatt 

att ersättningen inte överstiger 

utgifterna för resan eller, när det 

gäller resa med egen bil, avdrags-

beloppet enligt 12 kap. 27 §.  

Första och andra styckena gäller 

också ersättning för resan, förutsatt 

att ersättningen inte överstiger 

utgifterna för resan eller, när det 

gäller resa med egen bil, avdrags-

beloppet enligt 12 kap. 24 §.  

 

27 § 

Ersättning för utgifter för 

flyttning när en skattskyldig på 

grund av byte av verksamhetsort 

flyttar till en ny bostadsort ska inte 

Ersättning för utgifter för 

flyttning när en skattskyldig på 

grund av byte av verksamhetsort 

flyttar till en ny bostadsort ska inte 

 

1 Lagen omtryckt 2008:803. 
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      tas upp, om ersättningen betalas av 

allmänna medel eller av arbets-

givaren. Om ersättningen för 

utgifter för flyttning också omfattar 

ersättning för körning med egen bil, 

ska denna ersättning dock tas upp 

som intäkt till den del den 

överstiger avdragsbeloppet enligt 

12 kap. 27 §. 

tas upp, om ersättningen betalas av 

allmänna medel eller av arbets-

givaren. Om ersättningen för 

utgifter för flyttning också omfattar 

ersättning för körning med egen bil, 

ska denna ersättning dock tas upp 

som intäkt till den del den 

överstiger avdragsbeloppet enligt 

12 kap. 24 §. 

Som utgift för flyttning räknas utgifter för emballering, packning, 

transport och uppackning av den skattskyldiges och hans familjs bohag 

och övriga lösa saker, transport av den skattskyldige och hans familj från 

den gamla till den nya bostadsorten samt liknande utgifter. Som utgift för 

flyttning räknas däremot inte andra utgifter i samband med flyttningen 

såsom utgifter för resor till och från arbetsplatsen, hemresor, dubbel 

bosättning och förlust vid försäljning av bostad eller andra tillgångar. 

Flyttningsbidrag som lämnas av arbetsmarknadsmyndigheter ska inte 

tas upp. 

Ersättning till personal vid en statlig myndighet för andra utgifter eller 

merkostnader än som avses i första och andra stycket ska inte tas upp, om 

utgifterna eller merkostnaderna uppkommer som en nödvändig följd av en 

förflyttning till eller från en stationeringsort utomlands eller mellan orter i 

utlandet. 

12 kap. 

5 § 

Utgifter för tjänsteresor med 

egen bil ska dras av med 1 krona 

och 85 öre för varje kilometer. 

Om en skattskyldig använder sin 

förmånsbil för tjänsteresor och 

betalar samtliga utgifter för 

drivmedel som är förenade med 

resorna, ska utgifter för dieselolja 

dras av med 65 öre för varje 

kilometer och utgifter för annat 

drivmedel med 95 öre för varje 

kilometer. 

Utgifter för tjänsteresor med 

egen bil ska dras av med 2 kronor 

och 50 öre för varje kilometer. 

Om en skattskyldig använder sin 

förmånsbil för tjänsteresor och 

betalar samtliga utgifter för 

drivmedel som är förenade med 

resorna, ska utgifter för elektricitet 

till elbil dras av med 60 öre för 

varje kilometer och utgifter för 

annat drivmedel med 1 krona och 

20 öre för varje kilometer. 

   

   16 kap. 

27 § 

Utgifter för resor som en 

näringsidkare gör med egen bil i 

näringsverksamheten ska dras av 

med 1 krona och 85 öre för varje 

kilometer. Detta gäller dock inte 

om bilen är en tillgång i närings-

verksamheten. 

Om en sådan delägare i ett 

svenskt handelsbolag som ska 

Utgifter för resor som en 

näringsidkare gör med egen bil i 

näringsverksamheten ska dras av 

med 2 kronor och 50 öre för varje 

kilometer. Detta gäller dock inte 

om bilen är en tillgång i närings-

verksamheten. 

Om en sådan delägare i ett 

svenskt handelsbolag som ska 
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uttagsbeskattas för bilförmån från 

bolaget använder bilen för resor i 

näringsverksamheten och betalar 

samtliga utgifter för drivmedel som 

är förenade med resorna, ska 

utgifter för dieselolja dras av med 

65 öre för varje kilometer och 

utgifter för annat drivmedel med 

95 öre för varje kilometer. 

 

                       

uttagsbeskattas för bilförmån från 

bolaget använder bilen för resor i 

näringsverksamheten och betalar 

samtliga utgifter för drivmedel som 

är förenade med resorna, ska 

utgifter för elektricitet till elbil dras 

av med 60 öre för varje kilometer 

och utgifter för annat drivmedel 

med 1 krona och 20 öre för varje 

kilometer. 

 

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.  

2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 

31 december 2022. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) 

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

 

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 24 §, 67 kap. 54 och 61 §§ och bilaga 

67.2 till inkomstskattelagen (1999:1229) i stället för lydelsen enligt lagen 

(2022:000) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse. 

 

Lydelse enligt prop. 2021/22:228 Föreslagen lydelse 

 

12 kap. 

24 § 

När en skattskyldig på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den 

där den skattskyldige eller dennes familj bor, ska utgifter för hemresor dras 

av, om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 

50 kilometer. Avdrag får göras för högst en hemresa per vecka och bara 

för utgifter för resor mellan två platser inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet. 

Avdraget ska beräknas efter utgiften för det billigaste färdsättet. Skäliga 

utgifter för flygresa och utgifter för tågresa ska dock dras av. 

Om det saknas godtagbara 

allmänna kommunikationer, ska 

utgifter för resa med egen bil dras 

av med 1 krona och 85 öre för varje 

kilometer. För resa med den 

skattskyldiges förmånsbil ska 

utgifter för dieselolja dras av med 

65 öre för varje kilometer och 

utgifter för annat drivmedel med 

95 öre för varje kilometer. Detta 

gäller också om den skattskyldige 

har använt sin sambos eller en 

närståendes förmånsbil. Utgifter 

för väg-, bro- och färjeavgifter samt 

skatt enligt lagen (2004:629) om 

trängselskatt ska också dras av.   

Om det saknas godtagbara 

allmänna kommunikationer, ska 

utgifter för resa med egen bil dras 

av med 2 kronor och 50 öre för 

varje kilometer. För resa med den 

skattskyldiges förmånsbil ska 

utgifter för elektricitet till elbil dras 

av med 60 öre för varje kilometer 

och utgifter för annat drivmedel 

med 1 krona och 20 öre för varje 

kilometer. Detta gäller också om 

den skattskyldige har använt sin 

sambos eller en närståendes 

förmånsbil. Utgifter för väg-, bro- 

och färjeavgifter samt skatt enligt 

lagen (2004:629) om trängselskatt 

ska också dras av.   

67 kap. 

54 § 

Skattereduktion ska göras för den 

del av avståndet mellan bostad och 

arbetsplats som enkel väg 

överstiger 15 kilometer men inte 

80 kilometer, om inte annat följer 

av andra stycket. 

För den som är bosatt och har sin 

arbetsplats i en sådan kommun som 

Skattereduktion ska göras för den 

del av avståndet mellan bostad och 

arbetsplats som enkel väg 

överstiger 15 kilometer men inte 

120 kilometer, om inte annat följer 

av andra stycket. 

För den som är bosatt och har sin 

arbetsplats i en sådan kommun som 
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anges i bilaga 67.2 gäller i stället att 

skattereduktion ska göras bara för 

den del av avståndet mellan bostad 

och arbetsplats som enkel väg 

överstiger 30 kilometer men inte 

80 kilometer.  

anges i bilaga 67.2 gäller i stället att 

skattereduktion ska göras bara för 

den del av avståndet mellan bostad 

och arbetsplats som enkel väg 

överstiger 30 kilometer men inte 

120 kilometer.  

För rätt till skattereduktion ska den skattskyldige under beskattningsåret 

ha minst 30 resdagar som uppfyller villkoren i första eller andra stycket. 

 

61 § 

Skattereduktionen uppgår till 

– underlaget enligt 58 § multi-

plicerat med 50 öre, och 

 

– underlaget enligt 58 § multi-

plicerat med 80 öre, och 

– 30 procent av underlaget enligt 59 §. 
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      Bilaga 67.2 

Lydelse enligt prop. 2021/22:228 Föreslagen lydelse 

Kommuner som avses i 67 kap. 54 §: 

Stockholms län: Botkyrka, 

Danderyd, Haninge, Huddinge, 

Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, 

Sigtuna, Sollentuna, Solna, 

Stockholm, Sundbyberg, 

Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands 

Väsby, Upplands-Bro och 

Österåker kommuner. 

Västra Götalands län: Göteborg, 

Lerum, Mölndal och Partille 

kommuner. 

Skåne län: Burlöv, Lomma, Lund, 

Malmö, Staffanstorp och Vellinge 

kommuner.  

Stockholms län: Botkyrka, 

Danderyd, Haninge, Huddinge, 

Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, 

Sigtuna, Sollentuna, Solna, 

Stockholm, Sundbyberg, 

Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands 

Väsby och Upplands-Bro 

kommuner. 

Västra Götalands län: Göteborg, 

Mölndal och Partille kommuner. 

 

Skåne län: Burlöv, Lomma, Lund, 

Malmö och Staffanstorp 

kommuner. 
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3 Utökad skattelättnad för arbetsresor 

3.1 Bakgrund 

Regeringen har i propositionen Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare 

och färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021/22:228) föreslagit att ett nytt 

och enklare system för skattelättnad för arbetsresor ska införas. En 

regionalt differentierad skattereduktion som är avståndsbaserad och 

färdmedelsneutral föreslås ersätta den nuvarande kostnadsbaserade 

avdragsrätten för resor mellan bostad och arbetsplats. 

Att skattereduktionen är avståndsbaserad och färdmedelsneutral innebär 

att skattelättnaden utgår från avståndet mellan bostad och arbetsplats i 

stället för kostnaden för resan däremellan samt att skattelättnaden blir 

oberoende av vilket färdmedel som har använts för arbetsresan. Den 

regionala differentiering av skattereduktionen som föreslås innebär härut-

över att villkoren för att kunna få en skattelättnad knyts till var i landet den 

skattskyldige bor och arbetar. Det föreslagna systemet förväntas omfatta 

fler personer än nuvarande regelverk och leda till minskade utsläpp från 

arbetsresor. 

Förslaget i propositionen innebär att skattereduktion ska göras med 

50 öre per kilometer för arbetsresor till den del resan överstiger en nedre 

avståndsgräns på 15 kilometer men inte en övre avståndsgräns på 

80 kilometer (se propositionens lagförslag: 67 kap. 54 § första stycket och 

61 § inkomstskattelagen [1999:1229], förkortad IL). Den övre avstånds-

gränsen föreslås vara densamma för alla skattskyldiga. För dem som bor 

och arbetar i vissa storstadskommuner i Stockholms, Västra Götalands och 

Skåne län föreslås dock den nedre avståndsgränsen vara 30 kilometer (se 

propositionens lagförslag: 67 kap. 54 § andra stycket IL). 

Förslaget utgör en modell för ett nytt skatterättsligt regelverk för 

arbetsresor. I propositionen konstateras att den föreslagna utformningen 

bedöms vara offentligfinansiellt neutral och att möjligheten att justera 

nivåerna i modellen är en fråga som får bedömas i arbetet med framtida 

budgetpropositioner.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

3.2 Höjd övre avståndsgräns för arbetsresor 

 

Promemorians förslag: Den övre avståndsgränsen för arbetsresor höjs 

från 80 till 120 kilometer. 
 

Skälen för promemorians förslag: Som redogjorts för i föregående 

avsnitt föreslås i regeringens proposition om skattelättnad för arbetsresor 

att den övre avståndsgränsen för arbetsresor ska vara 80 kilometer. 

Propositionens föreslagna modell för en sådan skattelättnad är utformad 

för att vara offentligfinansiellt neutral och regeringen konstaterar i 

propositionen att huruvida det finns anledning att justera den övre 
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      avståndsgränsen är en fråga som får bedömas i arbetet med framtida 

budgetpropositioner (prop. 2021/22:228 s. 22 och 28).  

Vid beredningen av propositionens förslag har flera remissinstanser haft 

invändningar mot den övre avståndsgränsen i den föreslagna nya modellen 

för skattelättnad för arbetsresor, bl.a. då den bedöms få negativa 

konsekvenser i delar av landet med långa pendlingsavstånd. Den övre 

avståndsgränsen har även ifrågasatts i flera av de spontanyttranden som 

inkommit. Flera remissinstanser har påtalat att 80 kilometer är en normal 

distans för pendling i delar av norra Sverige och att förslaget med en övre 

avståndsgräns på 80 kilometer riskerar att försämra rörligheten på 

arbetsmarknaden, ha negativ påverkan på regionförstoring, kompetens-

försörjning och försämra möjligheterna att verka och bo i hela landet. 

Några remissinstanser har ansett att den övre avståndsgränsen bör slopas 

helt och flera remissinstanser har framhållit att gränsen bör höjas. 

För att personer med längre pendlingsavstånd ska få en större skatte-

lättnad för sina arbetsresor i det nya avståndsbaserade systemet bör den 

övre avståndsgränsen höjas. I denna promemoria föreslås därför att den 

övre avståndsgränsen ska höjas från 80 till 120 kilometer. Detta innebär 

att en skattskyldig ska ha rätt till skattereduktion för den del av avståndet 

mellan bostad och arbetsplats som enkel väg överstiger den nedre 

avståndsgränsen på 15 eller 30 kilometer men inte överstiger den övre 

avståndsgränsen på 120 kilometer.  

Eftersom förhållandena ser olika ut i olika delar av landet kan en höjd 

övre avståndsgräns innebära att skattereduktionen ger en oavsedd över-

kompensation i förhållande till kostnaderna för vissa arbetspendlare. En 

regional differentiering även av den övre avståndsgränsen skulle 

eventuellt kunna minska sådana effekter. Ett sådant förslag förutsätter 

ytterligare analys. Det ryms därför inte inom ramen för detta lagstiftnings-

projekt eftersom de höjda nivåerna föreslås träda i kraft samtidigt som 

modellen för en ny skattelättnad för arbetsresor.    

Lagförslag 

Förslaget medför ändringar i 67 kap. 54 § inkomstskattelagen. 

3.3 Höjd kilometersats 

Promemorians förslag: Kilometersatsen vid skattereduktion för 

arbetsresor höjs från 50 till 80 öre per kilometer. 
 

Skälen för promemorians förslag: Förutom de nedre och övre 

avståndsgränserna bestäms skattereduktionens storlek i det nya avstånds-

baserade och färdmedelsneutrala systemet för skattelättnad för arbetsresor 

av ett fast belopp per kilometer mellan dessa gränser, en s.k. kilometersats. 

En grundläggande utgångspunkt för förslaget i propositionen är som 

nämnts att förslaget ska vara offentligfinansiellt neutralt. Mot denna 

bakgrund har regeringen i propositionen föreslagit en kilometersats på 

50 öre per kilometer. Regeringen konstaterar samtidigt att eventuella 

förändringar av kilometersatsen i modellen för en ny skattelättnad för 
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arbetsresor får hanteras inom ramen för kommande budgetförhandlingar 

(prop. 2021/22:228 s. 22 och 40 f.). 

Vid beredningen av den föreslagna nya modellen för skattelättnad för 

arbetsresor har några remissinstanser framfört att kilometersatsen i det nya 

systemet bör höjas för att skattereduktionen inte ska medföra en 

försämring för vissa skattskyldiga i förhållande till dagens reseavdrag. 

Några remissinstanser anser att kilometersatsen bör ses över löpande. 

Enligt gällande regler medges avdrag för arbetsresor med bil med ett 

schablonbelopp på 1 krona och 85 öre per kilometer (12 kap. 27 § IL). 

Samma schablonbelopp gäller även vid avdrag för utgifter för resor med 

egen bil i tjänsten respektive i näringsverksamhet samt vid avdrag för 

utgifter för s.k. hemresor (12 kap. 5 och 24 §§ samt 16 kap. 27 § IL), se 

avsnitt 4. Baserat på detta schablonbelopp föreslog Reseavdrags-

kommittén i sitt betänkande en kilometersats på 60 öre. På så sätt skulle 

skattskyldiga som gör arbetsresor med egen bil och har en marginalskatt 

på 32 procent i stort sett få samma skattelättnad per kilometer i det nya 

systemet som med nuvarande regler. Detta följer av att 1 krona och 85 öre 

i avdrag då motsvarar 59 öre i minskad skatt (0,32 ∙ 1,85 = 0,59). 

Schablonbeloppet på 1 krona och 85 öre har varit oförändrat sedan 2008 

och motsvarar enligt Finansdepartementets bedömning inte längre den 

genomsnittliga kostnad per kilometer som det är avsett att täcka. I avsnitt 

4.1 föreslås därför att schablonbeloppen vid avdrag för utgifter för resor 

med egen bil i tjänsten respektive i näringsverksamhet samt vid avdrag för 

utgifter för hemresor ska höjas till 2 kronor och 50 öre per kilometer.  

För att även skattelättnaden för arbetsresor ska täcka en större andel av 

kostnaden för sådana resor bör även den föreslagna kilometersatsen på 

50 öre per kilometer i det nya färdmedelsneutrala systemet för skatte-

lättnad för arbetsresor höjas. En kilometersats på 80 öre skulle motsvara 

den skattelättnad ett avdragsbelopp på 2 kronor och 50 öre per kilometer 

skulle ge i det nuvarande avdragssystemet för skattskyldiga med 

genomsnittlig månadslön och genomsnittlig kommunalskatt som gör 

arbetsresor med egen bil. Motsvarande skattelättnad bör ges även för andra 

färdmedel. Kilometersatsen bör därför höjas till 80 öre per kilometer.  

Lagförslag 

Förslaget medför ändringar i 67 kap. 61 § inkomstskattelagen
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3.4 Regional differentiering enligt Tillväxtverkets 

reviderade kommunindelning 

Promemorians förslag: Den regionala differentieringen av skatte-

lättnaden för arbetsresor justeras till att utgå från de kommuner som 

ingår i gruppen storstadskommuner enligt Tillväxtverkets reviderade 

kommunindelning från augusti 2021, dvs. Botkyrka, Danderyd, 

Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, 

Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, 

Upplands Väsby och Upplands-Bro kommuner i Stockholms län, 

Göteborg, Mölndal och Partille kommuner i Västra Götalands län och 

Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Staffanstorps kommuner i Skåne 

län. 
 

Skälen för promemorians förslag: Förslaget i regeringens proposition 

innebär att det ska införas en regional differentiering av skattereduktionen 

som innebär att ett särskilt krav ska gälla för personer som är bosatta och 

har sin arbetsplats i vissa storstadsområden i Stockholms, Västra 

Götalands och Skåne län (prop. 2021/22:228 s. 22 f.). För att dessa 

personer ska ha rätt till skattereduktion för arbetsresor måste de ha ett 

avstånd mellan bostad och arbetsplats som överstiger en viss avstånds-

gräns som är högre än vad som gäller för skattskyldiga som inte är bosatta 

och har sin arbetsplats i sådana områden. Enligt förslaget i propositionen 

ska dessa personer endast ha rätt till skattereduktion för den del av 

avståndet mellan bostad och arbetsplats som enkel väg överstiger 

30 kilometer men inte 80 kilometer (se propositionens lagförslag: 67 kap. 

54 § IL). 

Den regionala differentieringen föreslås i propositionen utgå från de 

kommuner som ingår i gruppen storstadskommuner enligt Tillväxtanalys 

indelning från 2014, dvs. Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, 

Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, 

Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro 

och Österåkers kommuner i Stockholms län, Göteborg, Lerum, Mölndal 

och Partille kommuner i Västra Götalands län och Burlöv, Lomma, Lund, 

Malmö, Staffanstorp och Vellinge kommuner i Skåne län (se 

propositionens lagförslag: bilaga 67.2). I dessa områden har skattskyldiga 

normalt bättre tillgång till kollektivtrafik och därmed bättre förutsättningar 

att hålla nere sina resekostnader för arbetsresor än individer i övriga landet. 

Som framgår av propositionen gjorde Tillväxtverket, som 2017 tog över 

analysansvaret för regionala tillväxtfrågor, i augusti 2021 en revidering av 

Tillväxtanalys kommunindelning från 2014. Resultatet av revideringen 

innebär bl.a. att antalet storstadskommuner har minskat från 29 till 26 och 

att Lerum, Vellinge och Österåker inte längre klassas som storstads-

kommuner. Eftersom det numera finns en reviderad och mer aktuell 

indelning av storstadskommuner i landet bör den regionala differentiering-

en i det nya systemet för skattelättnad för arbetsresor i stället utgå från 

denna indelning. En justering bör därför göras i bilaga 67.2 till inkomst-
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skattelagen som innebär att Lerum, Vellinge och Österåkers kommuner tas 

bort från uppräkningen. 

Lagförslag 

Förslaget medför ändringar i bilaga 67.2 till inkomstskattelagen. 

3.5 Vissa följdändringar med anledning av den nya 

skattelättnaden för arbetsresor 

Promemorians förslag: I bestämmelserna om skattefri ersättning i 

samband med vissa typer av resor med egen bil görs hänvisningar till 

det avdragsbelopp som gäller för hemresor i stället för arbetsresor.  
 

Skälen för promemorians förslag: I 11 kap. inkomstskattelagen finns 

bestämmelser om skattefrihet för förmån av eller ersättning för vissa typer 

av resor. När det gäller ersättning för resa med egen bil vid anställnings-

intervju (11 kap. 26 § IL), vid inställelse- och arbetsresor i vissa fall 

(11 kap. 26 a § tredje stycket IL) och i samband med flyttning (11 kap. 

27 § första stycket IL) är en förutsättning för skattefrihet att ersättningen 

för bilresan inte överstiger det avdragsbelopp som gäller för arbetsresor i 

12 kap. 27 § IL. I regeringens proposition föreslås att den nuvarande 

avdragsrätten för arbetsresor ersätts av en skattereduktion och att den 

sistnämnda paragrafen ska upphöra att gälla (prop. 2021/22:228 s. 19 f.). 

Eftersom avdragsbeloppet för hemresor med egen bil i dag är detsamma 

som för arbetsresor med egen bil är det lämpligt att hänvisningarna i 

11 kap. 26–27 §§ IL i stället görs till det avdragsbelopp som gäller för 

hemresor (se propositionens lagförslag: 12 kap. 24 § IL).  

I avsnitt 4.2 föreslås att det belopp som får dras av för kostnader för 

hemresor med egen bil höjs från 1 krona och 85 öre per kilometer till 

2 kronor och 50 öre per kilometer. Även möjligheten att skattefritt ersätta 

skattskyldiga för resor med egen bil enligt 11 kap. 26–27 §§ IL påverkas 

därmed av den föreslagna höjningen av schablonbeloppet.  

 

Lagförslag 

Förslaget medför ändringar i 11 kap. 26–27 §§ inkomstskattelagen. 

3.6 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Promemorians förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 

2023. Ändringarna tillämpas första gången för beskattningsår som 

börjar efter den 31 december 2022. 

 

Skälen för promemorians förslag: Den nya modellen för skattelättnad 

för arbetsresor som presenteras i regeringens proposition föreslås träda i 

kraft den 1 januari 2023 och föreslås tillämpas första gången för 

beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022 (prop. 2021/22:228 

s. 71 f.).  
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      De justeringar i den nya modellen som föreslås i denna promemoria bör 

träda i kraft vid samma tillfälle som modellen som sådan. 

Lagändringarna föreslås därför träda i kraft den 1 januari 2023. De nya 

bestämmelserna bör tillämpas första gången för beskattningsår som börjar 

efter den 31 december 2022. 

3.7 Konsekvensanalys 

I detta avsnitt redogörs för effekterna av förslagen i avsnitten 3.2 till 3.6 i 

den omfattning som bedöms lämpligt i det aktuella lagstiftningsärendet 

och med beaktande av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning 

vid regelgivning. 

De offentligfinansiella effekterna till följd av ändrade skatte- och 

avgiftsregler beräknas i enlighet med Finansdepartementets beräknings-

konventioner. Beräkningarna görs i ikraftträdandeårets priser och volymer 

och utgår vanligtvis från att beteendet hos individer och företag inte ändras 

till följd av förändringarna i skattereglerna. Antagandet om oförändrat 

beteende ger en god uppskattning av åtgärdernas effekt på kort och 

medellång sikt. På längre sikt, och för att analysera andra konsekvenser än 

de offentligfinansiella effekterna, kan ett mer dynamiskt synsätt behöva 

användas, där skattebaser tillåts påverkas av regeländringen. 

Syfte och alternativa lösningar  

Syftet med förslagen är att skattereduktionen för arbetsresor i högre 

utsträckning ska bidra till rörlighet på arbetsmarknaden och region-

förstoring. Detta för att öka möjligheterna att bo och verka i hela landet.  

Förslagen innebär en utökning av den skattereduktion som föreslås i 

regeringens proposition Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och 

färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021/22:228). Förslagen i 

promemorian är avsedda att träda i kraft samtidigt som förslaget i 

propositionen. Med detta ikraftträdande är alternativa utformningar till 

utökningen begränsade till andra kilometersatser och avståndsgränser. 

Överväganden avseende den övre avståndsgränsen och kilometersatsen 

redogörs för i avsnitt 3.2 respektive 3.3. I Reseavdragskommitténs 

betänkande diskuteras också alternativa utformningar av ett avstånds-

baserat system, t.ex. ett slopande av den övre avståndsgränsen (se SOU 

2019:36, avsnitt 17.5). 

Konsekvensanalysen utgår från att förslagen i propositionen Skatte-

lättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk 

(prop. 2021/22:228) är införda den 1 januari 2023. Om förslagen i 

promemorian inte genomförs kommer de effekter som beskrivs nedan 

utebli.  

Den föreslagna tidpunkten för ikraftträdandet är den 1 januari 2023 och 

är vald för att den ska sammanfalla med ikraftträdandet av förslagen i 

propositionen. Utöver detta skäl bedöms ingen särskild hänsyn behöva tas 

vad gäller tidpunkten för ikraftträdandet. 
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Offentligfinansiella effekter  

I promemorian föreslås att den övre avståndsgränsen i det nya systemet för 

skattelättnad för arbetsresor som föreslås i regeringens proposition 

Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk 

(prop. 2021/22:228) ska höjas från 80 till 120 kilometer. Vidare föreslås 

att den s.k. kilometersatsen höjs från 50 till 80 öre samt att den regionala 

differentieringen av skattelättnaden för arbetsresor justeras till att utgå från 

de kommuner som ingår i gruppen storstadskommuner enligt Tillväxt-

verkets reviderade kommunindelning från augusti 2021. Därutöver 

föreslås vissa mindre följdändringar med anledning av den nya 

skattelättnaden för arbetsresor (se avsnitt 3.5). 

De offentligfinansiella effekterna och antalet skattskyldiga som berörs 

av förslagen att höja kilometersatsen och den övre avståndsgränsen har 

beräknats baserat på uppgifter i SCB:s mikrosimulerings-modell FASIT 

för 2020. Beräkningarna i promemorian bygger på motsvarande 

antaganden som i propositionen vad gäller avståndsberäkning och antal 

resdagar. Beräkningarna är baserade på en framskrivning till 2023 års 

ekonomiska miljö enligt prognosen i Vårpropositionen för 2022. 

Beräkningarna är behäftade med osäkerhet bl.a. till följd av brister i 

adressuppgifterna både vad gäller bostad och arbetsställe, samt de 

antaganden som gjorts av antalet resdagar, avstånd och antalet personer 

som omfattas av skattereduktionen. 

Den i promemorian föreslagna utökningen av skattereduktionen för 

arbetsresor beräknas innebära en offentligfinansiell effekt 

på -4,25 miljarder kronor årligen, se tabell 3.1. Den föreslagna utökningen 

av skattereduktionen minskar de statliga skatteintäkterna, medan de 

kommunala skatteintäkterna är opåverkade av förslagen. De följd-

ändringar i lagstiftningen som föreslås i avsnitt 3.5 bedöms inte ha några 

effekter på de offentliga finanserna. 

Förslagen innebär att skatteutgiften för skattereduktionen för arbetsresor 

utökas med 4,25 miljarder kronor.   

Tabell 3.1 Offentligfinansiella effekter av förslagen om utökad 
skattelättnad för arbetsresor 

Miljarder kronor, fasta priser och baser 

Effekt från Bruttoeffekt Periodiserad nettoeffekt Varaktig effekt 

2023-01-01 -4,25 -4,25 -4,25 -4,25 -4,25 
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Effekter för enskilda 

Förslagens konsekvenser för enskilda skattskyldiga beror bl.a. på 

avståndet mellan bostad och arbetsplats, i vilken kommun de bor och 

arbetar samt antalet arbetsresor som görs per år. Skattereduktionen är 

färdmedelsneutral, vilket innebär att personer som reser med egen bil, 

kollektivtrafik eller andra färdmedel kommer få en lika stor förstärkning 
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      av skattereduktionen, givet samma förutsättningar vad gäller avstånd och 

antal resdagar.  

I tabell 3.2 framgår storleken på skattereduktionen med den föreslagna 

utformningen vid olika avstånd mellan bostad och arbetsplats för en person 

som gör två arbetsresor per dag under 210 dagar per år. Skattereduktionen 

kommer med förslagen, för personer som inte omfattas av den högre 

avståndsgränsen i storstadskommunerna, att som mest uppgå till 

35 280 kronor per år. Den högsta skattereduktionen uppnås vid resor på 

minst 120 kilometer tur och retur 210 dagar eller fler per år. Jämfört med 

propositionens förslag ökar den högsta skattereduktionen med 

21 630 kronor per år. 

För arbetsresande som omfattas av den högre avståndsgränsen i 

storstadskommunerna uppgår skattereduktionen enligt förslagen till som 

mest 30 240 kronor per år, en ökning med 19 740 kronor per år jämfört 

med propositionens förslag. 

Tabell 3.2 Skattereduktion för arbetsresor med utformningen i prop. 
2021/22:228 och med promemorians förslag, olika avstånd 
enkel väg, 210 resdagar 

Kronor per år 

 Enligt proposition 2021/22:228 Promemorians förslag  

Avstånd Skattereduktion Skattereduktion 
vid högre 

avståndsgräns 

Skattereduktion Skattereduktion 
vid högre 

avståndsgräns 

 

15  0     0     0     0    
20  1 050   0     1 680   0     
25  2 100   0     3 360   0     
30  3 150   0     5 040   0     
40  5 250   2 100   8 400   3 360   
50  7 350   4 200   11 760   6 720   
60  9 450   (6 300)   15 120   (10 080)   
70  11 550   (8 400)   18 480   (13 440)   
80  13 650   (10 500)   21 840   (16 800)   
90  13 650   (10 500)   25 200   (20 160)   
100  13 650   (10 500)   28 560   (23 520)   
110  13 650   (10 500)   31 920   (26 880)   
120  13 650   (10 500)   35 280   (30 240)   
Anm.: två arbetsresor per resdag. Den föreslagna högre avståndsgränsen för storstadsregionerna bedöms 
påverka mycket få individer som har reseavstånd längre än 60 kilometer. Skattereduktionsbeloppen vid dessa 
avstånd anges därför inom parentes i tabellen. 
Källa: egna beräkningar. 

 

Förslaget om ändrad kommunindelning bedöms beröra ca 31 000 personer 

i kommunerna Österåker, Vellinge och Lerum som inte längre kommer att 

omfattas av den förhöjda nedre avståndsgränsen i storstadskommunerna. 

Ungefär 25 000 fler personer bedöms omfattas av skattelättnaden för 

arbetsresor till följd av justeringen.  

Förslaget om höjd kilometersats berör samtliga personer som tar del av 

skattelättnaden, dessa beräknas uppgå till ca 1 190 000 personer. Förslaget 
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om höjd övre avståndsgräns från 80 till 120 kilometer enkel väg bedöms 

beröra ca 130 000 personer som gör arbetsresor som överstiger 

80 kilometer enkel väg.  

En förutsättning för att skattereduktionen ska kunna tillgodoräknas är att 

det finns tillräckligt med kommunal inkomstskatt att reducera under det 

beskattningsår som resorna har gjorts.  De allra flesta av dem som bedöms 

kunna ta del av skattereduktionen beräknas dock få en skattelättnad 

motsvarande skattereduktionen.  

Den genomsnittliga skattelättnaden bland dem som berörs av förslagen 

beräknas uppgå till ca 8 100 kronor per år, en ökning med ca 3 600 kronor 

per år i förhållande till den uppskattade skattelättnaden enligt 

utformningen i propositionen (se även tabell 3.3). 

Skattskyldiga som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är 

tvungna att använda egen bil eller förmånsbil i stället för kollektivtrafik 

kan fortsatt ges skattereduktion för skäliga utgifter för arbetsresor enligt 

den föreslagna utformningen i propositionen. Utökningen av skatte-

reduktionen som föreslås i promemorian kan innebära att incitamentet att 

begära skattereduktion för skäliga utgifter minskar och att färre personer 

begär sådan skattereduktion för att i stället begära den avståndsbaserade 

skattereduktionen.  

Enligt förslaget i propositionen omfattas näringsidkares arbetsresor av 

skattereduktionen för arbetsresor på motsvarande sätt som anställdas 

arbetsresor. De föreslagna utökningarna av skattereduktionen kommer 

därmed att ge motsvarande skattelättnad för näringsidkare som för 

anställda, givet samma förutsättningar i övrigt avseende bl.a. reseavstånd 

och antal resor. 

Skattereduktionens storlek i förhållande till kostnaderna för arbetsresor 

Som anges i avsnitt 4.1 uppskattas den genomsnittliga kostnaden för 

körning med egen bil som drivs av bensin eller diesel med nuvarande 

personbilspark och drivmedelspriserna 2021 uppgå till ca 25 kronor per 

mil. För arbetsresor med förmånsbil som drivs med bensin eller diesel 

uppskattas den genomsnittliga kostnaden uppgå till ca 12 kronor per mil 

och för förmånsbil som drivs med el ca 6 kronor per mil. De föreslagna 

justeringarna av skattereduktionen för arbetsresor innebär att skattelättnad 

kan ges med 8 kronor per mil för den del av arbetsresan som överstiger 

den nedre men inte den övre avståndsgränsen.  För arbetsresor med bil kan 

därmed viss överkompensation i förhållande till kostnaderna uppstå 

framför allt för personer som reser med förmånsbilar med eldrift, samt för 

personer som samåker flera personer. 

För resor med kollektivtrafik kan överkompensation uppstå, framför allt 

för längre dagliga resor med regional kollektivtrafik. Vid ett avstånd på 

50 kilometer enkel väg uppgår skattereduktionen, för den som inte 

omfattas av den högre avståndsgränsen i storstadskommunerna, till ca 

12 000 kronor vid resor tur och retur 210 dagar per år. Vid ett avstånd på 

80 kilometer uppgår skattereduktionen till ca 22 000 kronor. Av den 

sammanställning som gjordes i Reseavdragskommitténs betänkande 

(tabell 5 i bilaga 2) framgår att kostnaden för kollektivtrafik, för resor 

mellan 50 och 80 kilometer, typiskt sett uppgick till mellan 10 000 och 

20 000 kronor per år. För längre resor är kostnaderna däremot ofta högre, 
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      exempelvis kan ett årskort för tågresor med SJ kosta från drygt 

43 000 kronor. 

Effekter för företag 

Företagens administrativa börda påverkas inte av förslagen i promemorian 

eftersom några ändringar inte föreslås av vilka uppgifter som ska lämnas.  

Effekter på företagens kompetensförsörjning kan uppstå till följd av 

förslagen. Förslagen minskar anställdas kostnader för arbetsresor över 15 

respektive 30 kilometer (se tabell 3.2). Framför allt påverkas de 

ekonomiska villkoren för mer långväga pendling positivt. Detta bedöms 

kunna bidra till ökat arbetsutbud och ökad rörlighet på arbetsmarknaden. 

För företagen, särskilt de utanför mer tätbefolkade områden, kan förslagen 

därmed påverka kompetensförsörjningen positivt. Förslagen bedöms inte 

ha någon betydande påverkan på konkurrensförhållandena mellan företag.  

Förslagen påverkar i första hand fysiska personer och någon särskild 

hänsyn till små företag bedöms därför inte behöva tas. Förslagen bedöms 

inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrens-

förmåga eller villkor i övrigt.  

Effekter för kommuner och regioner 

Den föreslagna utökningen av skattereduktionen påverkar inte de 

kommunala skatteintäkterna.  

Positiva effekter på kompetensförsörjningen kan, i likhet med vad som 

beskrivs för företagen ovan, uppstå för arbetsgivare i kommuner, regioner 

(och övrig offentlig sektor) till följd av förslagen.  

Förslagen bedöms öka arbetsresandet, både med personbil och kollektiv-

trafik. Ökad efterfrågan på kollektivtrafik kan behöva mötas med ett ökat 

utbud och därigenom ökade kostnader för lokal- och regionaltrafiken. 

Ökad efterfrågan på kollektivtrafik innebär dock också att biljettintäkterna 

ökar, vilket bedöms delvis kunna täcka de ökade kostnaderna.  

Förslagen bedöms inte påverka den kommunala självstyrelsen. 

Effekter för miljön 

Förslagen innebär att den skattelättnad som ges för arbetsresor ökar, både 

för resor med bil och andra färdmedel så som kollektivtrafik. Individens 

kostnader för de berörda arbetsresorna minskar därmed. Eftersom 

skattereduktionen är färdmedelsneutral innebär förslagen däremot inte att 

arbetsresor med bil blir billigare relativt andra färdmedel. De ekonomiska 

incitamenten i systemet att välja ett färdmedel framför det andra påverkas 

därmed inte av förslagen. Kostnadssänkningen kan dock leda till fler och 

längre arbetsresor med både bil och andra färdmedel och därigenom 

påverka utsläppen från arbetsresor. Storleken på effekten är osäker och 

merparten av arbetsresorna berörs inte av skattereduktionen eftersom ca 

60 procent av alla arbetsresor är kortare än 15 kilometer enkel väg. Som 

diskuteras nedan har ökade skattelättnader för arbetsresor haft en positiv 

effekt på pendlingsavstånd i Danmark. Effekten på genomsnittligt 
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pendlingsavstånd är dock relativt liten och motsvarande effekt av 

förslagen i promemorian skulle innebära en begränsad effekt på utsläppen 

från arbetsresor. Även med de antaganden om beteendeeffekter för 

arbetsresor som används av Trafikanalys (se Trafikanalys, Förvärvs-

arbetande och deras arbetsresor, 2020:6) skulle kostnadssänkningen inne-

bära en begränsad ökning av arbetsresandet och utsläppen från arbetsresor 

både på kort och lång sikt. 

Som diskuteras ovan kan överkompensation uppstå för framför allt 

dagliga långväga resor i regional kollektivtrafik samt för bilresor med 

förmånsbil som drivs med el. Detta bedöms dock få begränsad effekt på 

resandet och utsläppen.  

Effekter för sysselsättning 

Utifrån ekonomisk teori kan en skattelättnad för arbetsresor påverka 

individens arbetsutbud och matchningen på arbetsmarknaden. Det kan i 

sin tur ha implikationer för sysselsättning och arbetslöshet. 

En skattelättnad för arbetsresor medför ett ökat ekonomiskt utbyte av 

arbete på längre avstånd från bostaden.  Skattelättnaden kan således öka 

den geografiska rörligheten i arbetskraften. Förslagen i promemorian 

innebär en större skattelättnad jämfört med förslaget i propositionen och 

kan därmed bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden. En ökad 

geografisk rörlighet innebär att arbetssökandes kompetens bättre kan 

matchas mot en specialiserad arbetsuppgift hos en specifik arbetsgivare, 

vilket enligt s.k. teoretiska sök- och matchningsmodeller medför positiva 

löneeffekter, minskad arbetslöshet och ökad produktivitet (se Cahuc, P, S 

Carcillo & A Zylberberg, Labor Economics, 2014).  

Kostnader för förvärvsarbete, t.ex. i form av resekostnader, påverkar 

också individens benägenhet att delta i arbetskraften liksom valet av 

arbetad tid (se t.ex. Björklund, A, P-A Edin, B Holmlund & E Wadensjö, 

Arbetsmarknaden, 2006). För personer som i dag står utanför arbetskraften 

medför en utökad skattelättnad för arbetsresor att det ekonomiska utbytet 

av arbete ökar. Vissa av dessa personer förväntas därför öka sitt arbets-

utbud vilket ger ett ökat arbetskraftsdeltagande och på lång sikt högre 

sysselsättning. För sysselsatta personer är det inte entydigt hur sänkta 

kostnader för arbetsresor påverkar arbetsutbudet. Om antalet resdagar till 

arbetet är givet innebär en minskad kostnad för arbetsresor att samma 

konsumtion kan uppnås med ett minskat antal arbetstimmar. Detta är en 

s.k. inkomsteffekt och kan medföra att förslagen minskar antalet arbetade 

timmar bland sysselsatta. Om antalet resdagar till arbetet i stället inte är 

givet, tex. vid deltidsarbete, uppstår även en s.k. substitutionseffekt 

eftersom det ekonomiska utbytet av att arbeta ytterligare en dag ökar av 

förslagen. Denna effekt kan bidra till ett ökat antal arbetade timmar bland 

redan sysselsatta.  

Det finns få empiriska studier om sambandet mellan den monetära 

kostnaden för arbetspendling och sysselsättning. I en doktorsavhandling 

från Århus universitet studeras effekten på arbetsmarknaden av höjd 

skattelättnad för arbetspendling i det danska systemet (Palmhöj Nielsen, 

Subsidizing rural life: Commuter subsidies and labor market behavior, 

Århus universitet, 2016). Liksom den modell för skattelättnad för 
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      arbetsresor som föreslås i propositionen (prop. 2021/22:228) har Danmark 

ett avståndsbaserat, färdmedelsneutralt och regionalt differentierat system 

för skattelättnad för arbetsresor (se SOU 2019:36 avsnitt 8.4 för en 

beskrivning av det danska systemet för skattelättnad för arbetsresor). I 

avhandlingen studeras en reform som innebar en höjning av 

avdragsbeloppet från 0,81 till 1,62 danska kronor per kilometer för 

pendlingsdistanser över 100 kilometer per dag. Höjningen gällde enbart 

boende i vissa landsbygdskommuner. För en daglig pendling om 

120 kilometer innebar reformen en ökad disponibel inkomst om ca 1 000 

danska kronor eller 0,6 procent av den genomsnittliga disponibla 

inkomsten. Studien visar att reformen ökade pendlingsavståndet med 

ca 3 procent men att reformen inte hade några effekter på arbetslöshet eller 

löner för boende i de berörda kommunerna.  

Sammantaget bedöms förslagen i promemorian på lång sikt kunna bidra 

till att förbättra rörligheten på arbetsmarknaden och därmed ha positiva 

effekter på löner och minska arbetslösheten. Vidare bedöms syssel-

sättningen öka men effekten på arbetade timmar bland personer som redan 

arbetar går inte att teoretiskt bestämma.  Då utökningen av skattelättnaden 

av förslagen för de flesta är relativt begränsad, i genomsnitt ca 0,9 procent 

av den årliga disponibla inkomsten för berörda, bedöms effekterna vara 

små. 

Effekter för inkomstfördelningen och den ekonomiska 

jämställdheten  

Längre arbetsresor är mer vanligt förekommande bland personer med 

högre lönenivåer. Förstärkningen av skattereduktionen, både höjd 

kilometersats och höjd avståndsgräns, förväntas därför i genomsnitt vara 

något större i inkomstgrupper med högre inkomst. Inkomstgrupperna i 

mitten och den övre halvan av inkomstfördelningen, med undantag för 

gruppen med högst inkomster, påverkas i genomsnitt något mer än övriga 

inkomstgrupper av förslagen (se figur 3.1).  

 

632



  

  

      

22 

Figur 3.1 Genomsnittlig förändring av ekonomisk standard till följd av 
förslagen för olika inkomstgrupper 

Procent 

 
Anm.: Ekonomisk standard är summan av hushållets samtliga inkomster minus skatter justerat för hushållets 
storlek och sammansättning.  
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Regionala skillnader 

I tabell 3.3 nedan redovisas en sammanställning av effekterna av de 

föreslagna utökningarna av skattereduktionen uppdelat på de sex olika 

kommungrupperna enligt Tillväxtverkets indelning (se Tillväxtverket, 

Uppdatering av indelningen Städer och landsbygder 2021, för en 

beskrivning av indelningen). Andelen av de sysselsatta som bedöms få en 

utökad skattelättnad av förslagen är hög framför allt i kommungruppen 

landsbygdskommuner nära en större stad, där ca 42 procent av de 

sysselsatta pendlar på sådana avstånd att de beräknas kunna ta del av 

skattelättnaden. I storstadskommunerna är andelen som bedöms beröras av 

skattelättnaden låg i förhållande till i övriga kommungrupper. Personer 

bosatta i mycket avlägsna landsbygdskommuner, som berörs av förslagen, 

beräknas få den största genomsnittliga ökningen av skattelättnaden till 

följd av förslagen. Det är också i denna kommungrupp som störst andel av 

de sysselsatta bedöms beröras av den höjda övre avståndsgränsen 

Sett till förslagens effekter på ekonomisk standard för personer i olika 

kommungrupper, uppskattas personer bosatta i storstadskommunerna i 

genomsnitt få en mindre förstärkning till följd av förslagen (se figur 3.2). 

Personer bosatta i mycket avlägset belägna landsbygdskommuner får den 

största genomsnittliga ökningen.  
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      Tabell 3.3 Genomsnittligt ökad skattereduktion samt andel berörda av 
förslagen om utökad skattereduktion för arbetsresor i olika 
kommungrupper enligt Tillväxtverkets kommunindelning 

Kommungrupp Antal 
personer 

som berörs 
av förslagen 

Andel av 
sysselsatta 
berörda av 

förslagen 

Genomsnittlig 
ökning av 

skattelättnaden 
bland berörda 

(kronor per år) 

Andel av 
sysselsatta 
berörda av 

höjd 
avståndsgräns 

Landsbygdskommuner 
mycket avlägset 
belägna 

 10 000  25%  6 000  6% 

Landsbygdskommuner 
avlägset belägna 

 113 000  29%  3 600  4% 

Landsbygdskommuner 
nära större städer 

 263 000  42%  3 200  3% 

Täta kommuner 
avlägset belägna 

 99 000  26%  3 600  3% 

Täta kommuner nära 
större städer 

 597 000  28%  3 500  3% 

Storstadskommuner  107 000  6%  4 500  1% 
Samtliga  1 190 000  22%  3 600  2% 
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Figur 3.2 Genomsnittlig förändring av ekonomisk standard till följd av 
förslagen i olika kommungrupper enligt Tillväxtverkets 
kommunindelning 

Procent 

 
Anm.: Ekonomisk standard är summan av hushållets samtliga inkomster minus skatter justerat för hushållets 
storlek och sammansättning.  
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män 

Förslagen påverkar den ekonomiska jämställdheten mellan män och 

kvinnor eftersom resmönstren i viss utsträckning skiljer sig åt mellan 

kvinnor och män. Som framgår i Reseavdragskommitténs betänkande gör 

män i genomsnitt längre arbetsresor än kvinnor. De föreslagna 

utökningarna av skattereduktionen ger därför i genomsnitt en något större 

förstärkning av mäns disponibla inkomster jämfört med kvinnors (se figur 

3.3). Den ekonomiska jämställdheten försämras därmed något, effekten är 

dock marginell. 

Figur 3.3 Genomsnittlig förändring av individuell disponibel inkomst 
bland kvinnor respektive män 

Procent 

 
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Effekter för Skatteverket och de allmänna 

förvaltningsdomstolarna  

Skatteverket kommer att behöva uppdatera internt och externt 

informationsmaterial med anledning av de föreslagna justeringarna. Några 

särskilda informationsinsatser utöver detta bedöms inte behövas. Skatte-

verkets åtgärder ingår i den anpassning som årligen görs på grund av ny 

eller förändrad lagstiftning och ska hanteras inom befintliga ekonomiska 

ramar. 

Frågor som rör skattelättnad för arbetsresor kan bli föremål för 

domstolsprövning. Förslagen i denna promemoria bedöms emellertid inte 

få några effekter för de allmänna förvaltningsdomstolarna. 

Förslagets förenlighet med EU-rätten  

Förslaget bedöms vara förenligt med det EU-rättsliga regelverket.  
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      Övriga effekter 

De följdändringar i lagstiftningen som föreslås i avsnitt 3.5 kan få vissa 

mindre effekter för anställda, uppdragstagare, arbetsgivare och uppdrags-

givare. I vissa fall gäller skattefrihet för förmån av eller ersättning för resor 

av de slag som anges i avsnitt 3.5, exempelvis resor till och från 

anställningsintervju. Om sådana resor sker med bil begränsas 

skattefriheten för sådan ersättning enligt nuvarande regler till schablon-

beloppet 18,50 kronor per mil. Förslaget i avsnitt 3.5 innebär, tillsammans 

med förslaget i avsnitt 4.2, att schablonbeloppet höjs till 25 kronor och 

möjliggör därmed utbetalning av ett högre belopp per mil än tidigare, givet 

att villkoren för skattefrihet är uppfyllda. Följdändringarna i fråga bedöms 

inte ha några andra effekter. 

4 Justerade avdrag för tjänsteresor och 

hemresor med egen bil eller förmånsbil 

4.1 Avdrag för tjänsteresor  

Promemorians förslag: Det belopp som får dras av för kostnader för 

resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjs till 2 kronor 

och 50 öre per kilometer. Avdraget för drivmedel vid resor med 

förmånsbil höjs till 1 krona och 20 öre per kilometer med undantag för 

förmånsbilar som helt drivs med elektricitet för vilka rätten till avdrag 

i stället sänks till 60 öre per kilometer. 
 

Skälen för promemorians förslag: Utgångspunkten i inkomstskatte-

lagen (1999:1229), förkortad IL, är att utgifter för att förvärva och 

bibehålla inkomster ska dras av som kostnad (12 kap. 1 § IL). En sådan 

kostnad är användning av egen bil eller förmånsbil i tjänsten eller i 

näringsverksamhet. I dag medges avdrag för användning av egen bil i 

tjänsten eller i näringsverksamhet med ett schablonbelopp på 1 krona och 

85 öre per kilometer. Den som använder sin förmånsbil för tjänsteresor 

och som själv betalar samtliga utgifter för drivmedlet får på motsvarande 

sätt göra avdrag med 65 öre per kilometer för diesel och 95 öre per 

kilometer för övriga drivmedel. I stället för avdrag kan arbetsgivaren 

ersätta den skattskyldige genom skattefri mil- och drivmedelsersättning 

motsvarande dessa belopp (s.k. tyst kvittning). Bestämmelser om avdrag 

för utgifter för resor med egen bil eller förmånsbil i tjänsten respektive i 

näringsverksamhet finns i 12 kap. 5 § och 16 kap. 27 § IL. 

Avdragsrätten för tjänsteresor med egen bil eller förmånsbil har inte 

ändrats sedan 2008 då beloppen höjdes till nuvarande nivåer (prop. 

2007/08:11). Enligt Finansdepartementets beräkningar är det belopp som 

får dras av för kostnader för tjänsteresor med egen bil i dag för lågt för att 

täcka den genomsnittliga kostnad som avdraget är avsett att täcka då 

hänsyn tas till bilarnas åldersfördelning, drivmedel och bränsle-

förbrukning. Baserat på 2021 års genomsnittliga bränslepriser beräknas 

den genomsnittliga milkostnaden med nuvarande personbilspark uppgå till 
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ca 2 kronor och 50 öre per kilometer. I denna kostnad ingår rörliga 

kostnader per mil, inklusive den del av bilens värdeminskning som kan 

antas vara beroende av körsträcka. 

Även avdraget för drivmedel vid resor med förmånsbil bedöms generellt 

sett vara för lågt för att täcka den skattskyldiges drivmedelskostnader. Ett 

gemensamt schablonbelopp på 1 krona och 20 öre per kilometer beräknas 

ligga närmare den verkliga genomsnittskostnaden. Bedömningen baseras 

på genomsnittlig drivmedelsförbrukning bland bensin- och dieseldrivna 

personbilar registrerade under perioden 2017–2020 och på genomsnittliga 

drivmedelspriser under 2021.  

Eftersom den faktiska drivmedelskostnaden för elbilar är betydligt lägre 

än för bilar som drivs på andra drivmedel är det motiverat att sänka det 

avdrag som ges för förmånsbilar som drivs med elektricitet till 60 öre per 

kilometer. Bedömningen baseras på antagandet att elbilar i genomsnitt för-

brukar omkring 2 kilowattimmar (kWh) per mil och att kostnaden för ladd-

el uppgår till 1–2 kronor per kWh vid laddning vid hemmet, till 2–3 kronor 

per kWh vid publik laddpunkt och att laddning i första hand sker med den 

billigaste metoden. Kostnaden för så kallad snabbladdning kan vara 

väsentligt högre än kostnaden vid normal laddning. Ett schablonbelopp 

som tar höjd även för kostnaden av snabbladdning skulle emellertid 

innebära att storleken på avdraget i många fall väsentligt skulle överstiga 

den faktiska kostnaden och bedöms därför inte som ändamålsenligt. 

Sammantaget bör alltså det belopp som får dras av för kostnader för 

resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjas till 2 kronor 

och 50 öre per kilometer och avdraget för drivmedel vid resor med 

förmånsbil höjas till 1 krona och 20 öre per kilometer, med undantag för 

förmånsbilar som drivs med elektricitet för vilka avdraget i stället sänks 

till 60 öre per kilometer. 

Lagförslag 

Förslaget medför ändringar i 12 kap. 5 § och 16 kap. 27 § inkomstskatte-

lagen.  

4.2 Avdrag för hemresor  

Promemorians förslag: Det belopp som får dras av för kostnader för 

hemresor med egen bil höjs till 2 kronor och 50 öre per kilometer. 

Avdraget för drivmedel vid hemresor med förmånsbil höjs till 1 krona 

och 20 öre per kilometer med undantag för förmånsbilar som helt drivs 

med elektricitet för vilka rätten till avdrag i stället sänks till 60 öre per 

kilometer. 
 

Skälen för promemorians förslag: Enligt 12 kap. 24 § IL får en 

skattskyldig som på grund av sitt arbete vistas på annan ort än där den 

skattskyldige eller dennes familj bor, dra av utgifter för hemresor om 

avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. 

Avdrag får göras för högst en hemresa per vecka och bara för utgifter för 

resor mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Avdraget beräknas efter utgiften för det billigaste färdsättet. Skäliga 
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      utgifter för flygresa och utgifter för tågresa ska dock dras av. Om det 

saknas godtagbara allmänna kommunikationer ska utgifter för resa med 

egen bil eller den skattskyldiges förmånsbil dras av med 1 krona och 

85 öre för varje kilometer vid användning av egen bil eller med 65 öre per 

kilometer för diesel respektive 95 öre per kilometer för annat drivmedel 

vid användning av förmånsbil. Dessutom ska kostnader för väg-, bro- och 

färjeavgifter och trängselskatt dras av. Utgifter för hemresor ska dras av 

utan någon beloppsmässig begränsning (12 kap. 2 § första stycket IL). 

Utgifter för hemresor anses i skattesammanhang utgöra privata levnads-

kostnader. Avdragsrätten för dessa kostnader motiveras dock av sociala 

skäl och för att inte försvåra rörligheten på arbetsmarknaden (prop. 

1989/90:110 s. 361 f.). De schablonbelopp som tillämpas för avdrag vid 

hemresor med egen bil eller förmånsbil är i dag samma som för resor 

mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor), som i sin tur är desamma 

som för tjänsteresor. Det är därför lämpligt att på motsvarande sätt som för 

tjänsteresor justera de schablonbelopp som tillämpas när det gäller hem-

resor med egen bil eller förmånsbil. Det schablonbelopp som får dras av 

för kostnader för hemresor med egen bil bör således höjas till 2 kronor och 

50 öre per kilometer och avdraget för drivmedel vid hemresor med 

förmånsbil höjas till 1 krona och 20 öre per kilometer, med undantag för 

förmånsbilar som drivs med elektricitet där rätten till avdrag i stället bör 

sänkas till 60 öre per kilometer.  

Lagförslag 

Förslaget medför ändringar i 12 kap. 24 § inkomstskattelagen.  

4.3 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  

Promemorians förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 

2023. Ändringarna tillämpas första gången för beskattningsår som 

börjar efter den 31 december 2022. 
 

Skälen för promemorians förslag: Ändringarna bör träda i kraft vid ett 

årsskifte. Lagändringarna föreslås därför träda i kraft den 1 januari 2023 

och tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 

31 december 2022. 

4.4 Konsekvensanalys 

I detta avsnitt redogörs för effekterna av förslagen i avsnitt 4.1–4.3 i den 

omfattning som bedöms lämpligt i lagstiftningsärendet och med beaktande 

av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  

De offentligfinansiella effekterna beräknas i enlighet med Finans-

departementets beräkningskonventioner. Beräkningarna görs i ikraft-

trädandeårets priser och volymer och avser hela den offentliga sektorn 

(staten, kommunsektorn och ålderspensionssystemet) såvida annat inte 

framgår. De utgår, liksom för de redovisade beräkningarna i avsnitt 3, från 
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att beteendet hos individer och företag inte ändras till följd av 

förändringarna i skattereglerna.  

Syfte och alternativa lösningar 

Den föreslagna höjningen av schablonbeloppet för avdrag vid resor med 

egen bil i tjänsten eller i näringsverksamhet syftar till att bättre spegla de 

faktiska kostnaderna. Schablonbeloppet är avsett att omfatta milberoende 

bilkostnader inklusive drivmedel. Beloppet har varit oförändrat sedan 

2008 (18,50 kronor per mil) och är, enligt Finansdepartementets 

beräkningar, numera lägre än den genomsnittliga kostnad som det är avsett 

att täcka. Beloppet föreslås höjas till 25 kronor per mil. Om beloppet 

lämnas oförändrat kommer avdraget inte att spegla de kostnader som den 

skattskyldige har vid resor med egen bil i tjänsten. Vidare kommer 

arbetsgivare även fortsättningsvis att vara förhindrade att betala 

milersättning till sina anställda med ett belopp som motsvarar den faktiska 

kostnaden utan att det får skattemässiga konsekvenser.  

De föreslagna justeringarna av schablonbeloppen för avdrag för driv-

medel vid resor med förmånsbil i tjänsten eller i näringsverksamhet syftar 

till att bättre spegla de verkliga kostnaderna. Beloppen har, liksom 

schablonbeloppet för avdrag vid tjänsteresor med egen bil, varit 

oförändrade sedan 2008. Om beloppen lämnas oförändrade, blir följden av 

samma art som vid ett oförändrat avdrag vid användning av egen bil, 

nämligen att avdraget inte speglar de kostnader den skattskyldige har och 

att arbetsgivare även fortsättningsvis kommer att vara förhindrade att 

betala drivmedelsersättning till sina anställda med ett belopp som 

motsvarar faktiska kostnader utan att det får skattemässiga konsekvenser. 

Att det schablonmässiga beloppet för avdrag för elektricitet till elbilar 

föreslås sänkas från nuvarande 9,50 till 6 kronor per mil syftar till att 

undvika skattefri överkompensation för eldrift. Justerade schablonmässiga 

belopp för drivmedel bedöms vara den lösning som med minst ingrepp i 

lagstiftningen uppfyller syftet. En alternativ, men desto mer ingripande 

förändring, vore att slopa de schablonmässiga avdragsbeloppen för driv-

medel och i stället möjliggöra avdrag baserat på den anställdes faktiska 

kostnader. Detta skulle emellertid innebära bland annat ökad administrativ 

börda och minskade kontrollmöjligheter. 

De föreslagna justeringarna av schablonbeloppen för avdrag för hem-

resor vid arbete på annan ort ska betraktas som följdändringar av att 

ovanstående schablonbelopp justeras. En alternativ lösning skulle kunna 

vara att avdraget för hemresor görs om och i stället omfattas av den nya 

skattereduktionen för arbetsresor. Den nya skattelättnaden för arbetsresor 

utgör dock en särlösning för just arbetsresor. Arbetsresor är, till skillnad 

från hemresor vid arbete på annan ort, en form av resande som ofta 

genomförs dagligen, på kortare sträckor och av ett mycket större antal 

individer än hemresor. Det finns därför skäl för särskilda regler för just 

arbetsresor. Materiella förändringar av avdragsrätten för hemresor skulle 

dessutom kräva en djupare analys även av reglerna om avdrag för ökade 

levnadskostnader vid dubbel bosättning. En sådan analys bedöms ligga 

utanför ramen för detta lagstiftningsärende. 
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      Offentligfinansiella effekter 

Justeringarna av schablonbeloppen som föreslås ovan beräknas minska 

skatteintäkterna med sammanlagt ca 200 miljoner kronor per år från och 

med ikraftträdandeåret 2023. Av detta svarar den föreslagna höjningen av 

schablonbeloppet för avdrag vid användning av egen bil i tjänsten för ca 

130 miljoner kronor. De föreslagna justeringarna av schablonbeloppen för 

avdrag för drivmedelskostnader beräknas minska skatteintäkterna med 

drygt 20 miljoner kronor per år. Justeringarna av schablonbeloppen för 

avdrag vid hemresor beräknas minska skatteintäkterna med ytterligare 

50 miljoner kronor per år. Antagandena för beräkningarna redogörs för 

nedan.  

I inkomstskattelagen regleras hur stora avdrag en skattskyldig får göra 

vid användning av egen bil eller förmånsbil i tjänsten. I praktiken tillämpas 

dock avdragsregeln vanligen på så sätt att arbetsgivaren betalar ut skattefri 

ersättning till den anställde (s.k. tyst kvittning; se avsnitt 4.1). Av denna 

anledning kallas dessa belopp i återstoden av konsekvensanalysen för 

schablonbelopp för mil- respektive drivmedelsersättning.  

Höjt schablonbelopp för milersättning 

Flera antaganden ligger till grund för effektberäkningen avseende 

höjningen av schablonbeloppet för milersättning. Dessa antaganden är i 

olika omfattning behäftade med osäkerhet. Effekten på skatteintäkterna 

avgörs framför allt av antalet individer som erhåller milersättning, hur 

många mil de får ersättning för och om dessa får ersättning enligt eller över 

schablonbeloppet i dagsläget. 

Enligt SCB:s inkomst- och taxeringsregister mottog ca 630 000 personer 

ersättning för tjänsteresor med privat bil eller förmånsbil under 2020. 

Motsvarande antal för 2018 och 2019 var omkring 900 000. Det lägre 

antalet under 2020 förklaras förmodligen i huvudsak av restriktionerna 

med anledning av pandemin och det minskade arbetsresande som 

pandemin innebar för många. Utöver de som erhöll ersättning från sina 

arbetsgivare för kostnader i samband med tjänsteresor, gjorde drygt 20 000 

personer avdrag för tjänsteresor i sin inkomstdeklaration. Det är okänt hur 

många av dessa som gjorde avdrag för resor med egen bil och hur många 

av avdragen som avser andra former av tjänsteresor. I beräkningen antas 

att 800 000 individer per år erhåller milersättning från sina arbetsgivare. 

Effekten av att ett fåtal gör egna avdrag i stället för att erhålla kostnads-

ersättning av sin arbetsgivare bortses från i beräkningen. 

Hur många mil i tjänsten som i genomsnitt körs bland de som mottar 

milersättning är svårt att uppskatta. Vissa kommuner har kartlagt tjänste-

körningen med privat bil på senare år. Redovisningen av dessa uppgifter 

är dock knapphändig och endast i ett fåtal fall finns statistik över hur långt 

just de som mottog milersättning faktiskt körde. Användning av egen bil i 

tjänsten bland kommun- och regionanställda förefaller generellt ha 

minskat under senare år, troligen som ett led i att minska koldioxid-

utsläppen i de anställdas tjänsteresande. Studier över tjänsteresande i olika 

kommuner visar att bland de som använde bil i tjänsten (och erhöll 

ersättning för detta), var den årliga genomsnittliga körsträckan 61 mil i 

Jönköpings kommun (2018), 56 mil i Gislaveds kommun (2018), 34 mil i 

640



  

  

      

30 

Tyresö kommun (2015), 63 mil i Lidingö kommun (2014), 86 mil i Region 

Jämtland Härjedalen (2020) och 90 mil i Region Jönköping (2015).   

Det är oklart huruvida körvanor i tjänsten bland kommun- och region-

anställda avspeglar körvanor även i privat sektor. Både i offentlig och 

privat sektor är variationen förmodligen stor, med vissa anställda som får 

ersättning för enstaka mil under ett år och med andra som får ersättning 

för hundratals körda mil i tjänsten under ett år. I brist på uppgifter gällande 

privat sektor, antas här att tjänstekörningen i privat sektor i genomsnitt 

motsvarar den i offentlig sektor och att den uppgår till i genomsnitt 50 mil 

per år bland de som erhåller milersättning. 

Det tredje centrala antagandet i beräkningen av de offentligfinansiella 

effekterna rör ersättningsnivån vid nuvarande regler. Effekterna blir olika 

beroende på om majoriteten antas motta ersättning precis enligt schablon-

beloppet (dvs. 18,50 kronor per mil) eller om majoriteten antas motta en 

högre milersättning. Inom kommuner och regioner finns ett avtal om 

bilersättning som anger att den ska uppgå till 29 kronor per mil. Mellan 

fackförbund och arbetsgivarorganisationer i privat sektor finns avtal om 

ersättningsnivåer upp till 40 kronor per mil. Sammantaget tyder detta på 

att en stor andel av de som erhåller milersättning får en ersättning som 

överstiger 18,50 kronor. I de flesta fall överstiger den förmodligen även 

25 kronor (dvs. det belopp som föreslås i denna promemoria). Som 

beräkningsantagande används därför här att 75 procent av de som erhåller 

milersättning får ett belopp som överstiger 25 kronor och att resterande 

andel erhåller 18,50 kronor per mil i dagsläget. Även enskilda närings-

idkare och delägare av handelsbolag får göra avdrag för resor i närings-

verksamheten, under förutsättning att bilen inte är en tillgång i närings-

verksamheten. Det saknas dock uppgifter om hur många enskilda närings-

idkare och delägare i handelsbolag som gör avdrag för resor i närings-

verksamheten. I den offentligfinansiella effektberäkningen bortses därför 

från denna effekt. 

De direkta effekterna (och tillika bruttoeffekten) på de offentliga 

finanserna av höjd milersättning som ingår i beräkningen utgörs därmed 

av minskade intäkter från arbetsgivaravgifter och minskad inkomstskatt på 

förvärvsinkomst. Att det skattefria beloppet höjs innebär att skattebasen 

minskar något. Med antagandena om att 800 000 personer erhåller 

milersättning för i genomsnitt 50 mil per år och att 75 procent av dessa 

erhåller ersättning över det nya schablonbeloppet (dvs. 25 kronor eller mer 

per mil), minskar skattebasen med ca 195 miljoner kronor på årsbasis. Den 

genomsnittliga marginalskatten bland individer med milersättning antas 

uppgå till genomsnittet för inkomst av tjänst (36,85 procent). Det innebär 

72 miljoner kronor i uteblivna intäkter från skatt på förvärvsinkomst. 

Samtidigt minskar intäkterna från arbetsgivaravgifter med 31,42 procent 

av skattebasen, dvs. 61 miljoner kronor. Bruttoeffekten på skatteintäkterna 

är summan av dessa två effekter, -133 miljoner kronor. Utöver detta 

uppstår vissa indirekta effekter på bolagsskatteintäkterna och löne-

kostnaderna i offentlig sektor. Dessa effekter är mycket små och beräknas 

uppgå till endast -1 miljon kronor. Den offentligfinansiella nettoeffekten 

av det höjda schablonbeloppet för milersättning beräknas därmed uppgå 

till -134 miljoner kronor och bedöms inte förändras över tiden (se Tabell 

4.1 nedan). 
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      Justerade schablonbelopp för drivmedelsersättning 

Under 2020 mottog, enligt SCB:s inkomst- och taxeringsregister, ca 

58 000 innehavare av förmånsbil ersättning för drivmedelskostnader. Efter 

2018 finns dock inga uppgifter om hur många mil dessa har fått ersättning 

för. Bland innehavarna av förmånsbil som mottog drivmedelsersättning 

2018 var den genomsnittliga körsträckan med bilersättning ca 880 mil per 

år. 

Den föreslagna höjningen av schablonbeloppet till 12 kronor per mil för 

alla drivmedel utom el, innebär en ökning med 5,50 kronor för diesel och 

med 2,50 kronor för alla andra drivmedel exklusive el. Sänkningen av 

schablonbeloppet för elbilar till 6 kronor per mil, innebär en minskning 

med 3,50 kronor per mil. 

För åren efter 2018 saknas uppgifter kring sammansättningen av 

förmånsbilsflottan vad gäller drivmedel. Den växande andelen laddbara 

bilar i nybilsförsäljningen och den relativt höga omsättningshastigheten 

för förmånsbilsflottan (med bilar som i de flesta fall innehas under tre års 

tid), talar för att omställningen av förmånsbilsflottan nu är snabb. Under 

2018 uppgick andelen dieselbilar i förmånsbilsflottan till 75 procent. 

Denna andel har förmodligen minskat påtagligt sedan dess, sett till hur 

andelen av diesel i nybilsförsäljningen har minskat från 49 procent 2017 

till 17 procent 2021. I denna effektberäkning antas förmånsbilsflottan ha 

en sammansättning som motsvarar sammansättningen av nyare person-

bilar totalt vad gäller drivmedel. Antagandet innebär att ungefär 

70 procent av förmånsbilsinnehavarna med drivmedelsersättning får en 

höjning av drivmedelsersättningen med 2,50 kronor per mil (från 9,50 till 

12 kronor för bensinbilar, elhybrider, och laddhybrider), att 17 procent får 

en höjning med 5,50 kronor per mil (från 6,50 till 12 kronor för dieselbilar) 

och att resterande 13 procent, med rena elbilar, får en sänkning med 

3,50 kronor (från 9,50 till 6 kronor). 

Givet att de som erhåller bränsleersättning får precis schablonbeloppet, 

innebär de föreslagna justeringarna av schablonbeloppen att företagen 

ökar sina utbetalningar av ersättning med totalt ca 114 miljoner kronor. 

Att företagen ökar sina utbetalningar av skattefria ersättningar påverkar 

inte skattebasen för skatt på förvärvsinkomst eller arbetsgivaravgifter. 

Något direkt effekt på skatteintäkterna bedöms därmed inte uppstå med 

anledning av justeringarna av schablonbeloppen för drivmedelsersättning. 

Det betyder att bruttoeffekten är noll. I stället uppstår en indirekt effekt på 

bolagsskatteintäkterna i och med att de avdragsgilla kostnaderna ökar och 

företagens skattemässiga vinster minskar. Effekten uppgår till bolags-

skattesatsen (20,6 procent) multiplicerat med kostnadsökningen, 

dvs. -23 miljoner kronor. Den offentligfinansiella nettoeffekten av denna 

del av förslaget beräknas därmed till -23 miljoner kronor per år. 

Justerade schablonbelopp för avdrag vid hemresor 

Totalt gjorde ca 47 000 individer avdrag för förhöjda levnadskostnader i 

samband med tillfälligt arbete på annan ort, dubbel bosättning eller 

hemresor under 2020. Det genomsnittliga avdraget uppgick till ca 

33 600 kronor, vilket innebär totala avdrag på ca 1,6 miljarder kronor. 

Enligt Finansdepartementets bedömning kommer dessa avdrag uppgå till 

totalt ca 1,9 miljarder kronor under 2023.  

642



  

  

      

32 

Vilken eller vilka av de tre ovanstående kostnadsslagen som avdrag 

begärs för framgår inte av inkomstdeklarationerna. Det finns därför inga 

närmare uppgifter om hur många som gör avdrag för just hemresor. 

Kalkylen för de offentligfinansiella effekterna av de föreslagna belopps-

justeringarna utgår från antagandet att en fjärdedel av den totala avdrags-

summan avser hemresor. Av denna avdragssumma antas i sin tur 

75 procent avse resor med bil. Detta betyder att ungefär 360 miljoner 

kronor av avdragssumman antas avse hemresor med antingen egen bil eller 

förmånsbil. Höjningen av schablonbeloppet från 18,50 till 25 kronor per 

mil motsvarar en höjning med 35 procent. Av förenklingsskäl antas därför 

avdragen för hemresor med bil öka med 35 procent, dvs. med 126 miljoner 

kronor (att vissa av avdragen avser resor med förmånsbil bortses från). 

Den genomsnittliga marginalskatten bland berörda skattskyldiga antas 

liksom i föregående avsnitt uppgå till 36,85 procent. Justeringarna av 

schablonbeloppen beräknas därmed leda till 46 miljoner kronor i minskade 

skatteintäkter. Eftersom avdraget för hemresor ger upphov till en så kallad 

skatteutgift, betyder minskningen av skatteintäkterna att skatteutgifterna 

ökar med motsvarande belopp. För en närmare redogörelse av denna 

skatteutgift, se Regeringens skrivelse 2021/22:98, Redovisning av skatte-

utgifter 2022, skatteutgift A10.  

Sammantaget innebär därmed förslagen om höjt schablonbelopp för 

milersättning, justerade schablonbelopp för drivmedelsersättning och 

justerade schablonbelopp för avdrag vid hemresor en offentligfinansiell 

nettoeffekt på -203 miljoner kronor (vilket avrundas till -0,20 miljarder 

kronor) per år fr.o.m. ikraftträdandeåret 2023 (se tabell 4.1). Av denna 

effekt utgörs ca 100 miljoner kronor av minskade kommunala skatte-

intäkter. 

Tabell 4.1 Offentligfinansiell effekt av justerade schablonbelopp 

Miljarder kronor 

 Effekt från 
Brutto-

effekt Periodiserad nettoeffekt 
Varaktig 
effekt 

  2023 2023 2024 2025  

Höjt belopp för mil-
ersättning 

1 jan. 2023 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

Justerade belopp för driv-
medelsersättning 

1 jan. 2023 0 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 

Justerade belopp för 
hemresor 

1 jan. 2023 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 

Summa  -0,18 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 
Källa: egna beräkningar. 

Effekter för enskilda 

En höjning av schablonbeloppet för skattefri milersättning påverkar 

individer som använder egen bil i tjänsten. Under 2020 mottog ca 630 000 

personer milersättning för användning av egen bil i tjänsten. Därutöver 

gjorde ca 20 000 personer avdrag i sina inkomstdeklarationer för resor i 

tjänsten. I vilken grad dessa avdrag avser resor med egen bil är dock okänt.  
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      För anställda som i nuläget erhåller schablonbeloppet 18,50 kronor per 

mil, kommer förslaget i de flesta fall sannolikt innebära att arbetsgivaren 

höjer ersättningen till det nya schablonbeloppet 25 kronor. För individer 

som erhåller mer än 18,50 kronor per mil i nuläget vid användning av egen 

bil i tjänsten innebär höjningen av det skattefria schablonbeloppet att 

milersättningen efter skatt ökar. För den som exempelvis erhåller 

30 kronor per mil i ersättning, ökar ersättningen efter skatt från 26,32 till 

28,40 kronor, givet att individens marginalskatt uppgår till 32 procent 

(genomsnittet för kommunal inkomstskatt). För en individ med 52 procent 

i marginalskatt och 30 kronor i milersättning innebär förslaget en ökning 

av milersättningen efter skatt från 24,02 till 27,40 kronor.  

De föreslagna justeringarna av schablonbeloppen för drivmedels-

ersättning påverkar anställda med förmånsbil som använder bilen i tjänsten 

och betalar samtliga utgifter för drivmedlet själva. Enligt SCB:s inkomst- 

och taxeringsregister mottog ca 58 000 anställda drivmedelsersättning 

under 2020. Totalt hade ca 290 000 personer förmånsbil samma år. 

Anställda med förmånsbil vars arbetsgivare betalar för allt drivmedel 

påverkas inte av förslaget. Anställda med förmånsbil som betalar driv-

medlet själva och inte använder bilen i tjänsten påverkas heller inte av 

förslaget. De individer som i nuläget erhåller drivmedelsersättning enligt 

gällande schablonbelopp kan förmodligen förvänta sig justerad ersättning 

till de nya schablonbeloppen. Det betyder en höjning av ersättningen med 

5,50 kronor per mil för individer med dieseldriven förmånsbil och med 

2,50 kronor per mil för individer vars förmånsbil drivs med bensin, etanol, 

fordonsgas eller delvis med el (elhybrider och laddhybrider). För individer 

med elbil som förmånsbil innebär förslaget minskad drivmedelsersättning 

med 3,50 kronor per mil om deras arbetsgivare i nuläget ersätter dem med 

9,50 kronor per mil. För individer som erhåller drivmedelsersättning som 

överstiger det skattefria schablonbeloppet per mil, innebär förslaget en 

ökad drivmedelsersättning efter skatt, med undantag för anställda med 

elbil som förmånsbil. 

Höjningen av schablonbeloppet från 18,50 till 25 kronor per mil för 

avdrag för hemresor innebär möjlighet till ökade avdrag för individer som 

använder egen bil för sådana resor. För individer med 32 procent i 

marginalskatt innebär höjningen av schablonbeloppet en ökad skatte-

lättnad på drygt 2 kronor per mil. För individer med 52 procent i 

marginalskatt ökar skattelättnaden med 3,40 kronor per mil.  

Effekter för företag och andra arbetsgivare 

Förslaget om höjt schablonbelopp för skattefri milersättning innebär att 

arbetsgivare kan betala sina anställda upp till 25 kronor per mil som 

ersättning vid användning av egen bil i tjänsten utan att de anställda 

beskattas för detta och utan att arbetsgivaren behöver betala arbetsgivar-

avgifter för delar av ersättningen. För arbetsgivare som i nuläget betalar 

milersättning som överstiger 25 kronor per mil innebär förslaget något 

minskade arbetsgivaravgifter för en given ersättningsnivå. För arbets-

givare som exempelvis betalar 30 kronor i milersättning, utgör i nuläget 

11,50 kronor underlag för arbetsgivaravgifter. Det betyder ca 3,60 kronor 

i arbetsgivaravgifter per mil i utbetald ersättning. Efter höjningen av 
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schablonbeloppet utgör endast 5 kronor av ersättningen underlag för 

arbetsgivaravgifter, vilket innebär 1,57 kronor i arbetsgivaravgifter per 

mil i utbetald ersättning (vid 30 kronor i ersättning). 

Vad gäller betalning av drivmedel för förmånsbilar, kan den anställde 

betala allt drivmedel och bli ersatt av sin arbetsgivare för körning i tjänsten 

(vilket ibland kallas huvudregeln). Arbetsgivaren kan också betala allt 

drivmedel så att den anställde förmånsbeskattas för bränsle som har 

förbrukats vid privat körning (vilket ibland benämns komplementregeln). 

Skatteverket har erfarit att marknaden därutöver har utvecklat en modell 

med delade fakturor. Den innebär att anställda med bilförmån som tankar 

bensin eller diesel får en faktura från ett fristående serviceföretag 

motsvarande privatkörningen och att arbetsgivaren får en motsvarande 

faktura avseende tjänsteresorna, där avdrag för mervärdesskatt kan göras. 

Därigenom uppstår varken drivmedelsförmån eller behov av utbetalning 

av drivmedelsersättning. Höjningen av schablonbeloppet för drivmedels-

ersättning påverkar alltså endast arbetsgivare som följer den s.k. huvud-

regeln för betalning av drivmedel för förmånsbilar. Det rör sig om arbets-

givare till ca 58 000 förmånsbilsinnehavare. 

För de arbetsgivare som betalar ersättning enligt nuvarande schablon-

belopp, innebär förslaget ingen förändring såvida inte arbetsgivaren vill 

nyttja hela det skattefria beloppet. För arbetsgivare som väljer att höja sin 

utbetalning från nuvarande schablonbelopp till de nya schablonbeloppen 

innebär det 5,50 kronor mer per mil till anställda med dieseldriven 

förmånsbil och 2,50 kronor mer per mil till anställda med förmånsbilar 

med övriga drivmedel, exklusive rena elbilar. För arbetsgivare som väljer 

att betala gällande schablonbelopp till anställda med elbil som förmånsbil, 

innebär det en minskad utbetalning med 3,50 kronor per mil. För arbets-

givare som i nuläget betalar drivmedelsersättning som överstiger nu-

varande schablonbelopp, innebär förslaget en viss minskning i arbetsgivar-

avgifter per ersatt mil. Om en arbetsgivare exempelvis betalar en anställd 

15 kronor per mil i drivmedelsersättning vid användning av dieseldriven 

förmånsbil i tjänsten, uppgår underlaget för arbetsgivaravgifter till 

8,50 kronor. Det betyder i nuläget 2,67 kronor i arbetsgivaravgifter per 

ersatt mil. Med den föreslagna höjningen av schablonbeloppet för diesel 

till 12 kronor, minskar underlaget för arbetsgivaravgifter i detta exempel 

till 3 kronor per mil, vilket betyder 0,94 kronor i arbetsgivaravgifter per 

ersatt mil. 

Förslagens effekter för företagen bedöms i stort sett vara begränsade till 

vad som framgår ovan. Förslagen bedöms inte ha några effekter av 

betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller 

villkor i övrigt. Kommuner och regioner, liksom statliga myndigheter, 

påverkas i sin arbetsgivarroll på motsvarande sätt som arbetsgivare i privat 

sektor. Den kommunala självstyrelsen bedöms inte påverkas av förslagen. 

Effekter för inkomstfördelningen och den ekonomiska 

jämställdheten 

Förslagen att justera schablonbeloppen för milersättning, drivmedels-

ersättning och för avdrag vid hemresor bedöms ha försumbara effekter på 
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      den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Även övriga 

fördelningsekonomiska effekter av förslagen bedöms vara försumbara.  

Milersättningen har förvisso betalats ut till mellan 630 000 och drygt 

900 000 personer de senaste åren och berör alltså en relativt stor del av 

befolkningen. Överlag rör det sig dock om små belopp i förhållande till 

individers förvärvsinkomst. Att milersättningen föreslås höjas med 

6,50 kronor innebär exempelvis ökad kostnadsersättning med 650 kronor 

under ett år för den som kör 100 mil i tjänsten med egen bil. Män är något 

överrepresenterade bland individer som erhåller mil- och drivmedels-

ersättning (i förhållande till arbetskraften som helhet). Den genomsnittliga 

inkomsten är också något högre bland dem som erhåller ersättning i 

förhållande till sysselsatta generellt. Dessa förhållanden talar i sig för att 

förslaget kan innebära något ökade skillnader i disponibel inkomst. 

Effekten bedöms emellertid vara försumbar. Vad gäller den regionala 

fördelningen av individer som erhåller milersättning för egen bil i tjänsten, 

skiljer sig denna inte nämnvärt åt från fördelningen av sysselsatta 

generellt, med undantaget att individer med milersättning är under-

representerade i storstadskommuner. Den regionala inkomstfördelningen 

bedöms därmed inte påverkas nämnvärt av förslaget. 

Effekter för miljön 

Att schablonbeloppet för skattefri milersättning höjs kan få som följd att 

resandet med bil i tjänsten ökar något, jämfört med om beloppet förblir 

oförändrat. Höjningen av schablonbeloppet ökar förutsättningarna för 

arbetsgivare att betala full kostnadsersättning utan att skatteplikt uppstår, 

vilket ökar incitamenten i viss grad för anställda att använda egen bil i 

tjänsten. Detta kan innebära att vissa tjänsteresor med egen bil genomförs 

som inte hade genomförts alls med nuvarande schablonbelopp. I vissa fall 

kan tjänsteresor också komma att genomföras med egen bil men som med 

nuvarande schablonbelopp hade skett med annat färdmedel, såsom 

kollektivtrafik, cykel eller arbetsgivarens bil (tjänstebil).  

Hur tjänsteresor genomförs är ofta ett beslut av både arbetsgivare och 

arbetstagare, och regleras i många fall av arbetsgivarens policys för 

resande i tjänsten. Både kostnadskänsligheten och möjligheten att växla 

mellan olika färdmedel torde därför generellt vara lägre för tjänsteresor än 

för arbetsresor och resande på fritiden. Detta talar för att effekterna av 

förslaget i form av koldioxidutsläpp och andra miljöeffekter är begränsade 

eller nära nog försumbara. Eftersom närmare uppgifter kring omfattningen 

på tjänsteresandet saknas har inte någon kvantitativ bedömning gjorts av 

dessa effekter.  

De föreslagna höjningarna av schablonbeloppen för kostnadsersättning 

för bensin och diesel innebär ökade förutsättningar för arbetsgivare att ge 

full kostnadsersättning till anställda med förmånsbil som betalt drivmedel 

som har förbrukats under tjänsteresor. Detta kan i viss mån stimulera till 

ökat resande i tjänsten med förmånsbilar. Effekterna av de höjda schablon-

beloppen bedöms, liksom den föreslagna höjningen av schablonbeloppet 

för milersättning, ha små effekter på koldioxidutsläppen och på miljön i 

övrigt. Antalet innehavare av förmånsbil uppgår till omkring 290 000, 

varav knappt 60 000 erhåller drivmedelsersättning. Antalet förmånsbils-

646



  

  

      

36 

innehavare som får ersättning för diesel eller bensin bedöms minska 

framöver, i takt med att andelen laddbara förmånsbilar växer. 

Förslaget om höjda schablonbelopp för avdrag för hemresor kan bidra 

till något ökande bilresande. Hemresor är en privat levnadskostnad som, 

till skillnad från tjänsteresor, normalt inte påverkas av arbetsgivarens 

policys eller riktlinjer. Med något högre skattesubvention per mil för resor 

med bil och oförändrad avdragsmöjlighet för andra färdmedel, kan 

förslaget leda till att vissa hemresor sker med bil som inte skulle ha 

genomförts alls med oförändrade avdragsbelopp. I vissa fall kan kollektiva 

färdmedel också komma att väljas bort till förmån för bilresor, även om 

regelverket innebär att bilkostnader endast får dras av om det saknas god-

tagbara allmänna kommunikationer. Uppskattningsvis gör 10 000–15 000 

personer per år avdrag för hemresor och endast en mindre andel av dessa 

bedöms ändra sitt beteende till följd av beloppsjusteringarna.  

Höjda schablonbelopp för kostnadsersättning vid tjänsteresor och 

avdrag vid hemresor kan alltså bidra till en viss ökning av bilresandet. 

Sammantaget bedöms effekterna dock som små. Bedömningen är därmed 

att även effekterna koldioxidutsläppen, och på miljön i övrigt, är små. 

Effekter för Skatteverket och de allmänna 

förvaltningsdomstolarna 

Skatteverket kommer att behöva uppdatera internt och externt 

informationsmaterial med anledning av de föreslagna belopps-

justeringarna. Några särskilda informationsinsatser utöver detta bedöms 

inte behövas. Skatteverkets åtgärder ingår i den anpassning som årligen 

görs på grund av ny eller förändrad lagstiftning och ska hanteras inom 

befintliga ekonomiska ramar. 

Frågor som rör avdrag för kostnader vid tjänsteresor och hemresor kan 

bli föremål för domstolsprövning. Förslagen i denna promemoria bedöms 

emellertid inte få några effekter för de allmänna förvaltningsdomstolarna 

med hänsyn till att det rör sig om justerade avdragsnivåer.  

Förslagets förenlighet med EU-rätten 

Förslagen bedöms vara förenliga med det EU-rättsliga regelverket.  

5 Författningskommentar 

5.1 Förslaget till lag om ändring i inkomstskatte-

lagen (1999:1229) 

11 kap. 
26 § Förmån av resa till eller från anställningsintervju ska inte tas upp om resan 

företagits mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Detta gäller också ersättning för sådan resa till den del ersättningen inte överstiger 
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      utgifterna för resan och, när det gäller resa med egen bil, inte överstiger avdrags-

beloppet enligt 12 kap. 24 §. 

 

I paragrafen finns bestämmelser om skattefrihet för resor i samband med 

anställningsintervju.  

Ändringen innebär, när det gäller ersättning för resa med egen bil, att en 

hänvisning görs till det avdragsbelopp som gäller för hemresor med egen 

bil enligt 12 kap. 24 § i stället för till avdragsbeloppet för arbetsresor i 

12 kap. 27 §. Ändringen är en följd av att bestämmelsen i 12 kap. 27 § 

föreslås upphöra att gälla (se prop. 2021/22:228).  

Övervägandena finns i avsnitt 3.5.  
 

26 a § Förmån av särskild resa i samband med att den skattskyldige börjar eller 

slutar en tjänst ska inte tas upp om 

   - andra intäkter som ska tas upp inte erhålls på grund av tjänsten, och 

   - resan företagits mellan två platser inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet. 

Vad som sägs i första stycket gäller också för förmån av resa mellan bostaden 

och arbetsplatsen om inte resan även föranletts av inkomstgivande arbete i en 

verksamhet som bedrivs av någon som, på sätt som anges i 20 kap. 23 §, är 

närstående till eller står i intressegemenskap med den som lämnar eller får 

förmånen. 

Första och andra styckena gäller också ersättning för resan, förutsatt att 

ersättningen inte överstiger utgifterna för resan eller, när det gäller resa med egen 

bil, avdragsbeloppet enligt 12 kap. 24 §. 

 

I paragrafen finns bestämmelser om skattefrihet för resor i samband med 

att den skattskyldige börjar eller slutar en tjänst samt mellan bostaden och 

arbetsplatsen i vissa fall. 

Ändringen i tredje stycket innebär, när det gäller ersättning för resa med 

egen bil, att en hänvisning görs till det avdragsbelopp som gäller vid hem-

resor med egen bil enligt 12 kap. 24 § i stället för till avdragsbeloppet för 

arbetsresor i 12 kap. 27 §. Ändringen är en följd av att bestämmelsen i 

12 kap. 27 § föreslås upphöra att gälla (se prop. 2021/22:228).  

Övervägandena finns i avsnitt 3.5. 
 

27 § Ersättning för utgifter för flyttning när en skattskyldig på grund av byte av 

verksamhetsort flyttar till en ny bostadsort ska inte tas upp, om ersättningen betalas 

av allmänna medel eller av arbetsgivaren. Om ersättningen för utgifter för flyttning 

också omfattar ersättning för körning med egen bil, ska denna ersättning dock tas 

upp som intäkt till den del den överstiger avdragsbeloppet enligt 12 kap. 24 §. 

Som utgift för flyttning räknas utgifter för emballering, packning, transport och 

uppackning av den skattskyldiges och hans familjs bohag och övriga lösa saker, 

transport av den skattskyldige och hans familj från den gamla till den nya 

bostadsorten samt liknande utgifter. Som utgift för flyttning räknas däremot inte 

andra utgifter i samband med flyttningen såsom utgifter för resor till och från 

arbetsplatsen, hemresor, dubbel bosättning och förlust vid försäljning av bostad 

eller andra tillgångar. 

Flyttningsbidrag som lämnas av arbetsmarknadsmyndigheter ska inte tas upp. 

Ersättning till personal vid en statlig myndighet för andra utgifter eller 

merkostnader än som avses i första och andra stycket ska inte tas upp, om utgifterna 

eller merkostnaderna uppkommer som en nödvändig följd av en förflyttning till 

eller från en stationeringsort utomlands eller mellan orter i utlandet. 
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Paragrafen innehåller bestämmelser om skattefrihet för utgifter för 

flyttning.   

Ändringen i första stycket innebär, när det gäller ersättning för körning 

med egen bil, att en hänvisning görs till det avdragsbelopp som gäller för 

hemresor med egen bil enligt 12 kap. 24 § i stället för till avdragsbeloppet 

för arbetsresor i 12 kap. 27 §. Ändringen är en följd av att bestämmelsen i 

12 kap. 27 § föreslås upphöra att gälla (se prop. 2021/22:228).  

Övervägandena finns i avsnitt 3.5. 

 

12 kap. 
5 § Utgifter för tjänsteresor med egen bil ska dras av med 2 kronor och 50 öre för 

varje kilometer. 

Om en skattskyldig använder sin förmånsbil för tjänsteresor och betalar samtliga 

utgifter för drivmedel som är förenade med resorna, ska utgifter för elektricitet till 

elbil dras av med 60 öre för varje kilometer och utgifter för annat drivmedel med 

1 krona och 20 öre för varje kilometer. 

 

I paragrafen regleras rätten till avdrag för kostnader för den som har använt 

egen bil eller förmånsbil för tjänsteresor. 

Ändringen i första stycket innebär att avdraget för utgifter för tjänste-

resor med egen bil höjs till 2 kronor och 50 öre per kilometer.  

Ändringen i andra stycket innebär att avdraget för drivmedel vid tjänste-

resor med förmånsbil höjs till 1 krona och 20 öre per kilometer. Ett 

undantag görs för utgifter för elektricitet till elbil, där rätten till avdrag för 

drivmedel i stället sänks till 60 öre per kilometer. Med elbil avses 

detsamma som den i regeringens proposition Ändrad nedsättning av 

förmånsvärdet för miljöanpassade bilar (prop. 2021/22:173) föreslagna 

lydelsen av 61 kap. 8 a §, dvs. en bil som är utrustad med teknik för drift 

helt med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla. 

Laddhybrider, som kan köras på både elektricitet och andra drivmedel, 

omfattas inte av den lägre avdragsnivån. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.1.  

 

16 kap. 
27 § Utgifter för resor som en näringsidkare gör med egen bil i närings-

verksamheten ska dras av med 2 kronor och 50 öre för varje kilometer. Detta gäller 

dock inte om bilen är en tillgång i näringsverksamheten. 

Om en sådan delägare i ett svenskt handelsbolag som ska uttagsbeskattas för 

bilförmån från bolaget använder bilen för resor i näringsverksamheten och betalar 

samtliga utgifter för drivmedel som är förenade med resorna, ska utgifter för 

elektricitet till elbil dras av med 60 öre för varje kilometer och utgifter för annat 

drivmedel med 1 krona och 20 öre för varje kilometer. 

 

I paragrafen regleras rätten till avdrag för kostnader för den som har använt 

egen bil eller förmånsbil för resor i näringsverksamheten. 

Ändringen i första stycket innebär att avdraget för utgifter för tjänste-

resor med egen bil höjs till 2 kronor och 50 öre per kilometer.  

Ändringen i andra stycket innebär att avdraget för drivmedel vid tjänste-

resor med förmånsbil höjs till 1 krona och 20 öre per kilometer. Ett 

undantag görs för utgifter för elektricitet till elbil, där rätten till avdrag för 

drivmedel i stället sänks till 60 öre per kilometer. Med elbil avses 

detsamma som den i regeringens proposition Ändrad nedsättning av 
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      förmånsvärdet för miljöanpassade bilar (prop. 2021/22:173) föreslagna 

lydelsen av 61 kap. 8 a §, dvs. en bil som är utrustad med teknik för drift 

helt med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla. 

Laddhybrider, som kan köras på både elektricitet och andra drivmedel, 

omfattas inte av den lägre avdragsnivån. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.1.  

5.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:000) 

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

12 kap. 
24 § När en skattskyldig på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där 

den skattskyldige eller dennes familj bor, ska utgifter för hemresor dras av, om 

avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Avdrag får 

göras för högst en hemresa per vecka och bara för utgifter för resor mellan två 

platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Avdraget ska beräknas efter utgiften för det billigaste färdsättet. Skäliga utgifter 

för flygresa och utgifter för tågresa ska dock dras av. 

Om det saknas godtagbara allmänna kommunikationer, ska utgifter för resa med 

egen bil dras av med 2 kronor och 50 öre för varje kilometer. För resa med den 

skattskyldiges förmånsbil ska utgifter för elektricitet till elbil dras av med 60 öre 

för varje kilometer och utgifter för annat drivmedel med 1 krona och 20 öre för 

varje kilometer. Detta gäller också om den skattskyldige har använt sin sambos 

eller en närståendes förmånsbil. Utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter samt skatt 

enligt lagen (2004:629) om trängselskatt ska också dras av. 

 

I paragrafen regleras avdragsrätten för hemresor. 

Ändringarna i tredje stycket innebär att avdraget för resa med egen bil 

höjs till 2 kronor och 50 öre per kilometer och att avdraget för drivmedel 

vid resa med förmånsbil höjs till 1 krona och 20 öre per kilometer. Ett 

undantag görs för utgifter för elektricitet till elbil, där rätten till avdrag för 

drivmedel i stället sänks till 60 öre per kilometer. Med elbil avses 

detsamma som den i regeringens proposition Ändrad nedsättning av 

förmånsvärdet för miljöanpassade bilar (prop. 2021/22:173) föreslagna 

lydelsen av 61 kap. 8 a §, dvs. en bil som är utrustad med teknik för drift 

helt med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla. 

Laddhybrider, som kan köras på både elektricitet och andra drivmedel, 

omfattas inte av den lägre avdragsnivån.  

Övervägandena finns i avsnitt 4.2.  

 

67 kap. 
54 § Skattereduktion ska göras för den del av avståndet mellan bostad och 

arbetsplats som enkel väg överstiger 15 kilometer men inte 120 kilometer, om inte 

annat följer av andra stycket. 

För den som är bosatt och har sin arbetsplats i en sådan kommun som anges i 

bilaga 67.2 gäller i stället att skattereduktion ska göras bara för den del av avståndet 

mellan bostad och arbetsplats som enkel väg överstiger 30 kilometer men inte 

120 kilometer. 

För rätt till skattereduktion ska den skattskyldige under beskattningsåret ha 

minst 30 resdagar som uppfyller villkoren i första eller andra stycket. 
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I paragrafen anges vissa villkor för att en skattskyldig ska ha rätt till 

skattereduktion för arbetsresor. 

Ändringarna i första och andra styckena innebär att den övre avstånds-

gränsen för när rätt till skattereduktion föreligger höjs från 80 till 

120 kilometer.  

Övervägandena finns i avsnitt 3.2.  
 

61 § Skattereduktionen uppgår till 

– underlaget enligt 58 § multiplicerat med 80 öre, och 

– 30 procent av underlaget enligt 59 §. 

 

Av paragrafen framgår hur storleken på skattereduktionen för arbetsresor 

ska beräknas. Ändringen i första strecksatsen innebär att den s.k. 

kilometersatsen höjs från 50 till 80 öre.  

Övervägandena finns i avsnitt 3.3.  

651



   

 

Remiss 
 
 
2022-05-03 
Fi2022/01470 
  
 

 
 

Finansdepartementet  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
  
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Jakobsgatan 24 
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se 

 

Promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade 

avdrag för tjänsteresor och hemresor 

Remissinstanser 

1 Almega 

2 Alvesta kommun 

3 Arbetsförmedlingen 

4 Arbetsgivarverket 

5 Borås kommun 

6 Bräcke kommun 

7 De små kommunernas samverkan, SmåKom 

8 DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet 

9 Ekonomistyrningsverket 

10 Eksjö kommun 

11 Enköpings kommun 

12 Falkenbergs kommun 

13 FAR 

14 Folkhälsomyndigheten 

15 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 

(Formas) 

16 Funktionsrätt Sverige 

17 Företagarförbundet 

18 Företagarna 

652



 

2 (5) 

 
 

19 Försäkringskassan 

20 Förvaltningsrätten i Umeå 

21 Gislaveds kommun 

22 Grums kommun 

23 Gröna Mobilister 

24 Hallstahammars kommun 

25 Hedemora kommun 

26 Hela Sverige ska leva 

27 Härjedalens kommun 

28 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

(IFAU) 

29 Kalmar kommun 

30 Karlskrona kommun 

31 Kiruna kommun 

32 Klimatkommunerna 

33 Konjunkturinstitutet 

34 Konkurrensverket 

35 Kramfors kommun 

36 Kungliga Tekniska högskolan 

37 Landsorganisationen i Sverige 

38 Lantbrukarnas riksförbund 

39 Leksands kommun 

40 Lerums kommun 

41 Lilla Edets kommun 

42 Linköpings universitet 

43 Länsstyrelsen i Dalarnas län 

44 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

45 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

46 Länsstyrelsen i Värmlands län 

47 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

653



 

3 (5) 

 
 

48 Länsstyrelsen i Uppsala län 

49 Malmö kommun 

50 Melleruds kommun 

51 Mobility Sweden 

52 Motala kommun 

53 Motorbranschens riksförbund 

54 Myndigheten för delaktighet 

55 Naturskyddsföreningen 

56 Naturvårdsverket 

57 Nordregio 

58 Näringslivets skattedelegation 

59 Oxelösunds kommun 

60 Personskadeförbundet RTP 

61 Pensionsmyndigheten 

62 Pensionärernas riksorganisation 

63 Regelrådet 

64 Region Halland 

65 Region Jämtland 

66 Region Stockholm 

67 Region Södermanland 

68 Region Uppsala 

69 Region Västerbotten 

70 Region Västra Götaland 

71 Region Östergötland 

72 Riksförbundet M Sverige 

73 Riksrevisionen 

74 RPG Riksförbundet pensionärsgemenskap 

75 Sala kommun 

76 Samtrafiken i Sverige AB 

77 Skatteverket 

654



 

4 (5) 

 
 

78 SKPF Pensionärerna 

79 Skärgårdarnas riksförbund 

80 SPF Seniorerna 

81 Statens väg- och transportforskningsinstitut 

82 Svensk Cykling 

83 Svensk Kollektivtrafik 

84 Svenskt Näringsliv 

85 Sveriges Akademikers Centralorganisation 

86 Sveriges Kommuner och Regioner 

87 Sveriges kvinnolobby 

88 Tillväxtanalys 

89 Tillväxtverket 

90 Tjänstemännens Centralorganisation 

91 Torsby kommun 

92 Trafikanalys 

93 Trafikverket 

94 Transportstyrelsen 

95 Trosa kommun 

96 Ulricehamns kommun 

97 Vansbro kommun 

98 Vaxholms kommun 

99 Vellinge kommun 

100 Vilhelmina kommun 

101 Världsnaturfonden WWF 

102 Winnet Sverige 

103 Örnsköldsviks kommun 

104 Österåkers kommun 

105 Övertorneå kommun 

 

655



 

5 (5) 

 
 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 

19 augusti 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2022/01470 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Robert Sand 

Ämnesråd 

 

 

Kopia till 

Riksdagens skatteutskott 

656

https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/


 

 
 
Leksands kommun    220518 
Elevhälsans medicinska insatser, EMI 
Britt Gidlöf, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
 
 
 
Ärende 
 
Patiensäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insatser i grundskolan och 
gymnasieskolan år 2021. 
 
 
Elevhälsans medicinska insats EMI är en del av skolan samtidigt som den är en del av hälso- 
och sjukvården och omfattas av hälso- och sjukvårdens lagar. Den medicinska delen av 
elevhälsan skiljer sig från den övriga elevhälsan genom att den är en egen verksamhetsgren. 
Den medicinska delen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som tillsynsmyndighet. 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 kap 3§10 ska en patientsäkerhetsberättelse årligen 
sammanställas och redovisas för vårdgivaren. Patiensäkerhetsberättelsen ska öppet och tydligt 
redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Nedan 
sammanfattas patientsäkerhetsarbetet för den hälso-och sjukvård som bedrivits inom 
elevhälsans medicinska insats (EMI) under 2020. 
 
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
 

• Vårdgivare är Utskottet för lärande och stöd i Leksands kommun och har det yttersta 
ansvaret för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsans medicinska 
insatser i Leksands kommuns skolor samt utser verksamhetschef för elevhälsan. 

• Verksamhetschefen ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvara för att elevhälsans 
medicinska insatser tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet samt är 
kostnadseffektiv.                                                      

•  Verksamhetschefen har delegerat medicinska uppgifter till MLA, medicinsk 
ledningsansvarig skolsköterska. MLA har ansvar för att rutiner finns för 
patientsäkerhetsarbete, avvikelsehantering och anmälan enligt Lex-Maria samt årligen 
skriva patientsäkerhetsberättelse. Verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insatser är grundskolechef Annica Sandy-Hedin. MLA är skolsköterskan Britt Gidlöf. 

• Skolsköterskor och skolläkare har som legitimerad personal ett yrkesansvar att arbetet 
utförs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. De ska vara förtrogna med lagar, föreskrifter, rutiner samt rapportera 
avvikelser och risker.  
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Övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 
 
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet enligt SFS 2010:659, 3 kap 1 §. Kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Den som bedriver 
verksamhet ska enligt 5 kap. SOSFS 2011:9 fortlöpande utöva egenkontroll.  Egenkontroll är 
en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av de 
processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 
 
Elevhälsans medicinska insatser ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och bidra 
till en skolmiljö som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Skolsköterskan har ett 
särskilt ansvar att erbjuda hälsobesök, genomföra vaccinationer enligt det nationella 
programmet, bevaka vaccinationstäckning samt erbjuda enklare sjukvårdsinsatser. Arbetet 
med att systematisera och utveckla patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska del 
pågår kontinuerligt, för detta krävs en ständig dialog och fortbildning kring patientsäkerhet 
och kvalitetsfrågor.  Journalhantering, dokumentation och adekvat utrustning i 
ändamålsenliga lokaler är viktiga områden att ha i fokus. Riktlinjer och rutiner för elevarbetet 
utarbetas, revideras och uppdateras kontinuerligt för att hålla hög kvalité och patientsäkert. 
 

• Egenkontroller av lokaler, utrustning, läkemedelshantering och kvalitetssäkrar 
journaldokumentationen av hälsobesöken och vaccinationerna vid varje läsårs slut.  

• Verksamhetsberättelse för varje skola skrivs där resultatet av egenkontrollen 
redovisas.  

• Avvikelserapport skrivs när en negativ händelse inträffat som kan leda till vårdskador.  
• Åtgärder som genomförts för att kvalitetssäkra och förbättra patientsäkerheten                
• Kvalitetssäkra och utveckla dokumentationen i datajournalen PMO.  

 
Egenkontroller  
Lokaler och utrustning. På Tällbergs skola är lokalen ändamålsenlig och fungerar bra. Saknar 
brits och rummet är genomgångsrum för fritidspersonal och fritidskök. På Ullvi och Gärde 
skolan delas lokalen med andra yrkeskategorier. Utrustade ändamålsenligt men saknar brits. 
På Åkerö skola placerades lokalen i lågstadiets skola. Den är rätt utrustad och en del av 
rummet har avskilts som vilrum för eleverna. Siljansnäs, Insjön, Sammilsdal skola och 
Leksands Gymnasium har lokaler med rätt utrustning. Läkemedel. Egenkontroll av 
läkemedelshantering har genomförts utifrån läkemedelslistan för basläkemedel. Delegationer 
för läkemedel och hantering av läkemedel vid överkänslighetsreaktioner har uppdaterats av 
skolläkare. 
 
 
Verksamhetsberättelse 
Hälsobesök har genomförts med ELSA e-hälsoenkät i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 
som underlag på alla skolor. Både elever och vårdnadshavare besvarar ELSA e-hälsoenkät 
digitalt. Hälsobesöken på Leksands Gymnasium årskurs 1 har genomförts med digitala besök 
och telefonsamtal pga de rådande omständigheter som coronapandemin orsakat. Resultatet av 
hälsobesöken har presenterats på EHT och med återkoppling till specialpedagog och mentor. 
Frågan i hälsoenkäten om bra skolnärvaro har varit extra viktiga att samtala om. Kommunens 
handlingsplan Frånvarotrappan har används i samverkan med mentor och skolkurator. Arbetet 
med övervikt och fetma har påbörjats enligt våra riktlinjer och med nära samarbete med vår 
skolläkare. Vaccinationerna har genomförts enligt våra riktlinjer och rutiner. Vid 
klassvaccinering tjänstgör två skolsköterskor. Pubertetsprat i årskurs 4 tillsammans med 
skolkuratorn har genomförts på alla skolor. Möten med skolans elevhälsoteam, EHT, har 
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fungerat bra på alla skolor. Bemanning. På vårterminen sa en skolsköterska upp sig och en ny 
anställdes med ansvar för på Sammildal, Tällberg och Ullvi skola.  
 
Avvikelserapportering 
 
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och 
SOSFS 7 kap. 2 § p 5 Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker 
för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskador. All 
hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera risker, tillbud, avvikelser och 
vårdskador. Detta genom egenkontroller och avvikelserapportering. I arbetet med 
avvikelserapportering och händelseanalyser finns rutiner för utredning, åtgärd och uppföljning 
av inträffade händelser och tillbud. Att anmäla fel, brister och avvikelser är ett led i att 
förbättra och utveckla verksamheten.  Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska avgör vilka 
avvikelser/negativa händelser som behöver ha återkoppling till verksamheten och om 
avvikelsen är av den arten att den ska anmälas enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. 
 
Under året har 20 avvikelserapporter skrivits. Rapporterna berör fem olika områden. 
Journalhantering/PMO, fördröjd/felaktig vaccination, fördröjd/uteblivna hälsokontroll, 
hälsobesök eller uppföljning, extern journalhantering samt utrustning. 
Områden                                                 Antal                                Allvarlighetsgrad 
Journalhantering/ PMO                           8                                      Betydande 
Fördröjd/felaktig vaccination                  1                                      Betydande 
Fördröjd /utebliven hälsokontroll,                                                       
hälsobesök eller uppföljning                   10                                     Måttligt/betydande 
Extern journalhantering                           0                                          
Utrustning                                                1                                       Betydande 
Ingen Lex Maria-anmälan har gjorts under 2021. 
Journalhantering/PMO: tre bristfälliga dokumentationer vid givna vaccinationer, en bristfällig 
dokumentation av hörselkontroll och hälsobesök f-klass, en saknar BVC journal och därmed 
givna vaccinationer, två remisser har inte skrivit eller skickats, rutin vid journalhantering av 
årskurs 4 har inte följts. 
Fördröjd/felaktig vaccination: vid MPR vaccinering får eleven en tredje dos. 
Fördröjd /utebliven hälsokontroll/uppföljning: två uteblivna hörselkontroller, en utebliven 
ryggkontroll, en elev som saknar syn, tillväxt, ryggkontroll samt hälsobesök åk 2 och åk 4, en 
utebliven uppföljning av låg viktutveckling, ett uteblivet hälsobesök åk 4, fyra elever som inte 
har fått uppföljning av övervikt/fetma. Av dessa tio eleverna är fyra elever nyinflyttade. 
Extern journalhantering: ingen avvikelse. 
Utrustning: i samband med elavbrott på Sammilsdals skola stoppas elen till kylskåpet. 
Temperaturen stiger men kylskåpet larmar inte. Enligt tillverkaren fungerar larmet inte vid 
elavbrott. 
Resultat av riskanalys  
 SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns 
risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetenskvalitet. 
Ingen avvikelse har medfört allvarlig vårdskada. Alla rapporterade händelser kan härledas till 
brister i journaldokumentation eller hantering av journaler. Rutinen som infördes 2018 som 
omfattar journaldokumentation vid skolbyte har hjälpt oss att upptäcka uteblivna 
kontroller/uppföljningar/vaccinationer. Behov att fortsätta se över rutinerna för 
journaldokumentationen, remisshantering samt journalhantering för nyinflyttade elever och 
elever med skyddade personuppgifter. 
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Åtgärder som genomförts för att kvalitetssäkra och förbättra patientsäkerhetsarbetet  
       
- Fortlöpande kvalitetsarbete av dokumentationen i elevhälsojournalen PMO.  
- Regelbundna, obligatoriska skolsköterskemöten har genomförts varannan till var tredje 

vecka. Mötena är till för att informera, upprätthålla, utveckla och kvalitetssäkra 
elevhälsans medicinska insatser. 

- Egenkontroller gällande läkemedel och lokaler har genomförts på alla skolor.  
- Verksamhetsberättelse har skrivits av skolsköterskan på respektive skola. I samband med 

dokumentationen ska antalet hälsobesök och givna vaccinationer kvalitetssäkras. 
- Genomgång av delegationer gällande läkemedelslista i basapoteket samt de generella 

direktiven vid överkänslighetsreaktioner från Dalarnas läkemedelskommitté har 
genomförts tillsammans med skolläkaren. 

- Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska deltar i Dalarnas nätverk för MLA.  
- Verksamhetschefen för elevhälsan har deltagit i skolsköterskemöten. 

 
Utvärdering av verksamhetsåret 2021 
Under året har färre avvikelserapporter inkommit. Våra nya rutiner omkring i 
journaldokumentationen har haft effekt och dokumentationen har förbättrats.  
Året har präglats av skolsköterskebrist pga sjukskrivning. Rekrytering har pågått men det har 
rått stor brist på sjuksköterskor pga den nationella vaccineringen mot covid 19. Under 
höstterminen har högstadiet ej haft skolsköterska på plats. Under två veckor i oktober 
samverkade vi med Regionens vaccinationsteam för att genomföra Covid 19 vaccinering till 
12–16 åringar. Två sjuksköterskestudenter som går specialistutbildning till skolsköterske- 
respektive barnsjuksköterska har haft sin VFU, verksamhetsförlagd utbildning, placering i 
fyra veckor hos oss. PMO. IT avdelningen har bytt servern för vårt journaldatasystem PMO.  
Lösenordspolicy och loggkörningsrutiner har uppdaterats. Arkivering av e-journaler har 
påbörjats i samarbete med kommunens arkivarie. Vaccinationsregistret Svevac/Inera 
avvecklas och information som tillhör Leksands kommun ska arkiveras. Resultaten från 
ELSA e-hälsoenkät finns nu tillgängliga via PMO och programmet Power BI.  
 
 
Britt Gidlöf  
Medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska 
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§ 63 Dnr 2022/675 

Patientsäkerhetsberättelse  2021 - elevhälsans 
medicinska insatser - grundskolan 

Beskrivning av ärendet 
Enligt patienssäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhetsberättelse 
sammanställas och redovisas för vårdgivaren senast 1 mars varje år, av vilket 
det ska framgå: 

• Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

• Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 

• Vilka resultat som har uppnåtts 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Hälsobesök har genomförts med ELSA e-hälsoenkät i förskoleklass, årskurs 
4 och årskurs 7 som underlag på alla skolor. Både elever och vårdnadshavare 
besvarar ELSA e-hälsoenkät digitalt. Resultatet efter alla hälsobesök har 
presenterats för skolans elevhälsoteam (EHT) och med återkoppling till 
specialpedagog och mentor. Frågan i hälsoenkäten om bra skolnärvaro har 
varit extra viktig att samtala om. Kommunens handlingsplan 
”Frånvarotrappan” har använts i samverkan med mentor och skolkurator. 
Arbetet med övervikt och fetma har påbörjats enligt våra riktlinjer och med 
nära samarbete med vår skolläkare. Vaccinationerna har genomförts enligt 
våra riktlinjer och rutiner. Vid klassvaccinering tjänstgör två skolsköterskor. 
Pubertetsprat i årskurs 4 tillsammans med skolkuratorn har genomförts på 
alla skolor. Möten med skolans elevhälsoteam, EHT, har fungerat bra på alla 
skolor. På grund av uppsägning under vårterminen 2021 anställdes en ny 
skolsköterska från påsklovet med ansvar för Sammilsdal, Tällberg och Ullvi 
skola.  

Analys 2021 
Under året har färre avvikelserapporter inkommit. Våra nya rutiner i 
journaldokumentationen har haft effekt och dokumentationen har förbättrats.  
 
Året har präglats av skolsköterskebrist på grund av sjukskrivning. 
Rekrytering har pågått men det har rått stor brist på sjuksköterskor på grund 
av den nationella vaccineringen mot Covid 19. Under höstterminen har 
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högstadiet inte haft någon skolsköterska på plats. Under två veckor i oktober 
samverkade vi med Regionens vaccinationsteam för att genomföra Covid 
19- vaccinering till 12–16 åringar. Två sjuksköterskestudenter som går 
specialistutbildning till skolsköterske- respektive barnsjuksköterska har haft 
sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning, i fyra veckor hos oss.  
 
PMO - IT-avdelningen har bytt servern för vårt journaldatasystem PMO.  
Lösenordspolicy och loggkörningsrutiner har uppdaterats. Arkivering av e-
journaler har påbörjats i samarbete med kommunens arkivarie. 
Vaccinationsregistret Svevac/Inera har avvecklats och information som 
tillhör Leksands kommun ska arkiveras. Resultaten från ELSA e-hälsoenkät 
finns nu tillgängliga via PMO och programmet Power BI.  
 
Det kontinuerliga arbetet med att skapa och uppdatera rutiner och riktlinjer i 
enlighet med gällande lagstiftning har genomförts. Ett av syftena är att mera 
aktivt uppmärksamma frånvaroproblematiken hos eleverna. 
Skolsköterskorna har under höstterminen varit delaktiga i kartläggningar och 
uppföljningar som bidragit till att den medicinska aspekten blivit tydligare. 
Regelbundna, obligatoriska skolsköterskemöten för att kvalitetssäkra arbetet 
har genomförts. 
Skolsköterskan på gymnasiet har deltagit i EHT-dagar på gymnasiet med 
övrig elevhälsa där man gått igenom alla elever med hög frånvaro och följt 
upp dessa. 
På grund av sjukskrivningar som lett till att färre skolsköterskor har varit på 
plats har man fått göra omprioriteringar bland skolorna och detta har varit 
ansträngt för skolsköterskornas arbetsmiljö. Inför hösten 2022 har två nya 
skolsköterskor anställts för att säkerställa kvalitén och arbetsmiljön framåt. 

Prioriteringar 2022 
Mål 

• Elevhälsans medicinska insatser erbjuder hälso-/sjukvård av god 
kvalitet och är patient-/elevsäker och att risker och avvikelser tidigt 
identifieras. 

• Elevhälsans medicinska insatser har viktad bemanning. 
• Att verksamheten följer uppdaterade och implementerade rutiner och 

riktlinjer. Metodbok ska skrivas. 

 Strategier 
• Fortlöpande se över rutiner och riktlinjer och dessa ska dokumenteras 
• Regelbundna skolsköterskemöten för att kommunicera 

verksamhetens årsplan, rutiner, riktlinjer och fortbildning. 
• Uppföljning av dokumentations rutiner i PMO. 
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• I samband med att verksamhetsberättelse upprättas göra en 
kvalitetssäkring på alla utförda hälsobesök och vaccinationer.  

• Egenkontroll av läkemedelsförråd och lokaler genomförs och 
dokumenteras vid läsårs start. 

• Mer samverkan med övriga aktörer i elevhälsoteamet ska genomföras 
och tydligare årshjul för det förebyggande arbetet ska upparbetas.  

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 2022-05-17 
2. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i 

grundskola och gymnasiet år 2021 
 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2021 
2. Anta förslag till mål och strategier för 2022 gällande 

patientsäkerhetsarbetet 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Carin Fredlin 
Grundskolechef Annica Sandy Hedin 
Medicinskt ansvarig skolsköterska Britt Gidlöf 
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Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
 
Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning maj 2022 

• Delegeringsbeslut bostadsanpassning, mars/april/maj 

• Delegeringsbeslut miljö, 

• Delegeringsbeslut bygglov,  
Trafikärenden maj 2022 

• Delegeringsbeslut trafik,  
Kulturärenden maj 2022 

• Delegeringsbeslut kultur 
Samhällsutveckling övrigt 

• Delegeringsbeslut samhällsutveckling övrigt 

Utskotten 
• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 

sammanträdesprotokoll 2022-05-25 

• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-04-25 och 2022-05-30 

• Delegeringsbeslut av personal-AU 2022-03-07 och allmänna 
utskottet enligt sammanträdesprotokoll 2022-04-19 samt 2022-05-23. 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-06-03 
 

Referens 
Dnr 2022/9 
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Kommunledning 
• Kommundirektör, 2022-05-20, 2022/§1, Beslut om tillförordnad 

kommundirektör under ordinarie befattningshavares semester 
sommaren2022. 

Personalärenden 
• Personalärenden 2022-06-07 

Förslag till beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll och listor per den 14 juni 2022. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Protokoll och listor. 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service  
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