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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Den s k Kvarnbron är belägen i Vaggeryd och leder Kapellgatan över Lagan. I direkt 

anslutning till Kvarnbron ligger Vaggeryds gamla kvarn, där det idag finns ett 

minivattenkraftverk i drift. Kvarnbron består egentligen av två mindre broar, där den norra 

bron går över fördämningens öppning för Lagan och den södra bron över intaget till 

vattenkraftverket. Broarna vilar på fördämningen. 

Broarna är i ett sådant skick att de måste bytas ut och utredningar har visat att de har 

otillräcklig bärighet. De är i dagsläget avstängda för fordonstrafik, men gång- och 

cykeltrafik är tillåten. Syftet med utbytet av broarna är att broarna ska ha full bärighet 

(BK1) samt att långsiktigt trygga framkomligheten över broarna. 

Direkt intill broarna finns Vaggeryds kvarn, tidigare en mjölkvarn, där det idag finns ett 

mindre vattenkraftverk. Här har det funnits en kvarn sedan 1600-talet och kraftverket för 

produktion av el anlades 1904. Då broprojektet har ett nära samband med 

vattenkraftverket är det de sökandes avsikt att även ansöka om lagligförklaring av 

vattenkraftverket. 

För att göra det möjligt för fisk att vandra förbi fördämningen och kraftverket, är avsikten 

att anlägga en fiskvandringsväg på Lagans södra sida. Denna åtgärd omfattas också av 

föreliggande samrådsprocess. 

I detta samrådsunderlag redovisas en överskådlig bild av lokaliseringen och den 

planerade verksamheten, alternativ och den miljöpåverkan som förutses. Även 

samrådsprocessen beskrivs. 

2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

2.1 Verksamhetsutövare/sökande 

Sökande är: 

Vaggeryds kommu Stefan Svedbom 

Tekniska kontoret Götaforsvägen 34 

Box 43, 568 21 Skillingaryd 567 31 Vaggeryd 

Kontaktpersoner: 

Magnus Ljunggren, teknisk chef Stefan Svedbom 

telefon: 0370-67 81 14  telefon: 0393-121 31 

e-post: magnus.ljunggren@vaggeryd.se e-post: stefan.svedbom@telia.com 

2.2 Berörda fastigheter 

De aktuella verksamheterna berör fastigheterna Södra Park 1:1, 1:4 och 1:11. Södra Park 

1:1 ägs av Vaggeryds kommun och Södra Park 1:4 ägs av Stefan Svedbom. Som 

fastighetsägare har de därmed den rådighet som krävs för vattenverksamheten enligt 2 

kap. 5 § i Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

Södra Park 1:11 har rätt till utfart över de aktuella broarna. 

Fiskevandringsvägen kommer att förläggas till fastigheterna Södra Park 1:4 och 1:11. 

Markåtkomst för fiskevandringsvägen har reglerats genom avtal/servitut mellan 

fastighetsägaren till Södra Park 1:4 och Vaggeryds kommun. 
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2.3 Tider 

Avsikten är att en ansökan ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen i Växjö under 

vintern 2018. Den nya bron ska enligt aktuell planering byggas under 2019. 

2.4 Ansökans omfattning 

Den planerade ansökan avser tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken 

(SFS 1998:808) för rivning av befintliga broar över Lagan, uppförande av nya broar, 

anläggande av ny fiskväg, lagligförklaring av befintligt vattenkraftverk samt för fortsatt drift 

av befintligt vattenkraftverk. Till ansökan kommer en teknisk beskrivning och en 

miljökonsekvens-beskrivning (MKB) att bifogas. 

Då de planerade åtgärderna utförs inom detaljplanerat område, krävs ingen dispens 

avseende strandskydd. 

3 SAMRÅDSPROCESS 

Samrådets syfte är att den sökande ska få tillräcklig information om förhållanden i det 

område där åtgärder planeras, så att tillräckliga hänsyn och skyddsåtgärder kan vidtas, 

men även att de som kan antas bli berörda ges tillfälle att framföra sina synpunkter på 

innehållet i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen och utformningen av den 

planerade åtgärden. 

Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den 

inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. Länsstyrelsen ska också 

pröva om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Samråd för den planerade verksamheten har tidigare genomförts under våren 2016. En 

ansökan om tillstånd till vattenverksamhet lämnades sedan in till Mark- och miljö-

domstolen i oktober 2016. Denna ansökan togs senare tillbaka av de sökande för 

komplettering. 

Vid årsskiftet 2017/2018 har nya regler införts bl a avseende hur samråd ska genomföras. 

De sökande har därför beslutat att, i samband med att ansökan kompletteras, även 

genomföra nya samråd avseende den sökta verksamheten. Det ska därför särskilt 

noteras att den tidigare genomförda samrådsprocessen och de tidigare 

ansökningshandlingarna inte längre är aktuella och inte kommer att ingå i processen. 

3.1 Beslut om BMP 

Utifrån de samråd som genomfördes 2016 konstaterade Länsstyrelsen i ett beslut daterat 

2016-08-19 att vattenkraft är en sådan verksamhet som, enligt 6 kap 4a§ miljöbalken och 

§ pkt 3a i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:805), alltid ska antas 

medföra en betydande miljöpåverkan (BMP). Eftersom utbytet av broarna även berör 

kraftverket och anläggandet av en fiskväg, ansåg Länsstyrelsen att hela projektet kommer 

att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 4§ miljöbalken. 

(I detta avsnitt angivna laghänvisningar avser regler som gällde fram till 2017-12-31.) 

3.2 Undersökningssamråd 

Då den omfattningen av den planerade verksamheten inte har ändrats, bedömer de 

sökande att Länsstyrelsens resonemang kan anses vara fortsatt giltigt. Verksamheten 
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antas därmed medföra betydande miljöpåverkan. Något särskilt undersöknings-samråd 

enligt 6 kap 23-25 §§ miljöbalken behöver alltså genomföras, men sökandena kommer att 

begära nytt beslut om betydande miljöpåverkan från Länsstyrelsen då detta ska biläggas 

ansökningshandlingarna. 

3.3  Avgränsningssamråd och samrådsunderlag 

Enligt 6 kap 30 § miljöbalken ska, om den sökta verksamheten bedöms medföra en 

betydande miljöpåverkan, ett avgränsningssamråd hållas med länsstyrelsen, kommunens 

miljöförvaltning och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt 

med övriga statliga myndigheter, kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda 

av denna. 

Detta samrådsunderlag har, i enlighet med 6 kap 24 § och 30 § miljöbalken, tagits fram 

inför de samråd som ska genomföras med: 

· Länsstyrelsen i Jönköpings län 

· Miljö- och byggförvaltningen, Vaggeryds kommun 

· Kringboende som kan antas bli berörda 

· Allmänheten i Vaggeryds kommun. 

· Övriga berörda myndigheter och föreningar t.ex. Havs- och 
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, fiskevårdsområdesförening. 

En sammanfattning av de synpunkter, kommentarer och faktauppgifter som framkommer 

vid dessa samråd kommer att redovisas i en särskild redogörelse i den kommande 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 

4 ALTERNATIV 

4.1 Nollalternativ 

Enligt miljöbalken ska en MKB beskriva konsekvenserna av att en planerad verksamhet 

eller åtgärd inte kommer till stånd och endast normalt underhåll utförs. Detta s k 

nollalternativ ska redovisas för att en jämförelse ska kunna göras mot den planerade 

verksamheten/åtgärden. 

Nollalternativet i detta fall innebär att endast normala underhållsarbetena utförs av 

fördämningen och broarna samt att det övrigt råder samma förhållanden som i dag, d v s 

att vattenkraftverket är i drift och att ingen fiskväg anläggs. De befintliga broarna har dock 

sådana skador att normalt underhåll är helt otillräckligt, vilket innebär att nollalternativet 

på sikt medför att broarna och fördämningen till slut måste rivas. 

4.2 Alternativa tekniska lösningar 

Flera olika alternativa lösningar avseende verksamheterna vid Vaggeryds kvarn har 

diskuterats. Dessa är: 

Alternativ 1 Fördämningen rivs, kraftverket tas ur drift och befintliga broar ersätts 

med en ny längre bro 

Alternativ 2 Fördämningen bevaras, fortsatt drift av kraftverket och befintliga 

broar ersätts med nya motsvarande broar. 

Alternativ 3 Fördämningen rivs, kraftverket tas ur drift och en vall byggs i 

nuvarande damm för att delvis bevara dammens vattenspegel 

A. Befintliga broar rivs och ersätts inte 



 
 

 
8 | 10259038  • KVARNBRON - KOMPLETTERING AV TILLSTÅNDSANSÖKAN 

B. Befintliga broar ersätts med ny längre bro (lika alt 2) 

Efter en utvärdering avseende faktorer som ekonomi, teknik, trafik samt alternativens 

inverkan på natur-, kultur- och stadsmiljö har alternativ 2 bedömts vara fördelaktigast. De 

ovan redovisade alternativen kommer att beskrivas utförligare i MKB och jämföras med 

planerad åtgärd enligt alternativ 2. 

5 PLANERAD VERKSAMHET 

5.1 Broar 

De befintliga broarna rivs ut och ersätts med nya broar i samma läge. De nya broarna 

kommer utföras i armerad betong. För att undvika framtida underspolningar föreslås att 

broarna grundläggs direkt på berg genom att de nya brostöden dubbas fast i berget. 

Berget ligger cirka 2,0 – 2,5 m under befintlig vägs nivå. 

Broarnas bredd ökas med 0,1 – 0,5 m så att fri brobredd 6,0 m erhålls över båda broarna. 

En anpassning av vägbredden görs i anslutning till broarna. De utförs med förhöjda 

kantbalkar så att dagvattnet filtreras i slänter och koner innan det rinner vidare ner i ån. 

Broarnas underkanter placeras på nivåer som väljs utifrån bedömda framtida ökade 

nederbördsmängder till följd av klimatförändringar. 

Bron över intagskanalen till kraftverket utförs i princip med samma fria öppning (3,5 m) 

och nivåer som råder idag. Dämningsnivåerna kommer att bibehållas. 

Bron över Lagan utförs med fri öppning 6,0 m (befintlig 3,5 – 3,9 m). I anslutning till bron 

fördjupas åns botten på uppströmssidan cirka 0,7 m. Fördjupningen spetsas ut på en 

sträcka av 10 m innan bron. Erosionsskydd anläggs uppströms broarna i erforderlig 

omfattning. 

5.2 Fiskvandringsväg 

En fiskvandringsväg anläggs inom fastigheterna Södra Park 1:4 och 1:11 öster om ån. 

Dess syfte är att möjliggöra för fisk att vandra förbi dammen och kraftverket. 

Fiskvandringsvägen har utformats för att kunna transportera en vattenmängd av 0,2 m3/s 

vilket motsvarar MLQ, d v s medellågvattenflödet, i Lagan vid fördämningen. 

Den föreslås ha en bottenbredd av 0,5 m och en längd av minst 125 m och utföras med 

ett slingrande lopp. Fallhöjden är 2,5 m och en lutning < 2 % eftersträvas för 

fiskvandringsvägen. Det minsta vattenflödet genom fiskvandringsvägen föreslås vara 200 

l/s. 
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Figur 1 –  Föreslagen utformning av fiskvandringsväg. 

Inloppet till fiskvandringsvägen kommer att utföras reglerbart för att skydda vandringsvägen mot stora flöden och 
höga vattenhastigheter. 

5.3 Förhållanden under byggtiden 

Samtliga arbeten förutsätts ske i torrhet inom en fångdamm som anläggs 10-15 m 

uppströms broarna. Vattnet leds förbi broarna genom en tillfällig kanal som grävs genom 

Kapellgatan strax norr om broarna. För att inte sänka av dammen för mycket föreslås att 

även en yttre fångdamm anläggs. 

En provisorisk förbindelse för gång- och cykeltrafik i form av en ställning över 

fångdammen föreslås. 

5.4 Kraftverket 

Det befintliga vattenkraftverket föreslås vara kvar med i princip nuvarande utformning.  

Kraftverkets intagskanal har en bredd av 3,5 m och är försedd med ett bräddningsutskov i 

sidan mot ån. Verkets utloppskanal mynnar direkt till åns huvudfåra nedströms 

kraftverket. Fallhöjden är 2,5 m. Intaget är försett med grovrensgaller, risgrind och 

fingaller i lutning 35 grader med en största öppning av 30 mm. Flödesreglering sker i 

botten av intagskanalen med luckor. Kraftverkets turbin har en slukförmåga av 1,1 m3/s 

och dess generator producerar max 20 kW. Verket producerar ca 90 / 130 000 kWh/år. 

Turbinens återstående livslängd har bedömts vara 30-40 år. 

Vid byggandet av ny bro över intagskanalen kommer nuvarande mått och nivåer att 

behållas, vilket innebär att förutsättningarna för turbinen inte ändras. Kraftverkets fingaller 

kommer att kompletteras så att det största öppningsmåttet blir 14 mm mot nuvarande 30 

mm. I anslutning till intagskanalens fingaller och sidoutskov installeras en ränna som 

flyktväg för fisk, som annars skulle skickas ut genom sidoutskovet. 

5.5 Utrustning för vattenreglering 

Utrustning för reglering av vattennivåer är infäst till broarna och fördämningsmuren. 

Luckorna består av horisontella plankor mellan vertikalt placerade stålbalkar med H-

tvärsnitt. Avståndet mellan de vertikala stålbalkarna är max 1 m. 

Vid intagskanalen föreslås att vattenintaget regleras, på samma sätt som idag, med 

luckor som öppnar vid botten. 

Vid bron över Lagan, d v s den norra bron, förslås att reglering sker vid vattenytan, då 

detta minskar risken för att dammen ska kunna riskera att tömmas vid i händelse av fel. 
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Regleringen vid den norra bron utförs för att brädda vattenflödet, d v s för att hålla 

dammens vattenyta på lämplig nivå. Detta sker manuellt genom att lämpligt att plankor 

tas bort respektive sätts i. I nuläget finns 3 fack med mellanliggande plank. Efter 

ombyggnaden ökar brons fria öppning från 3,5 - 3,9 m till 6,0 m och därmed avses antalet 

fack öka till 4. 

6 LOKALISERING OCH OMGIVNING 

6.1 Lokalisering 

Broarna och kraftverket är belägna på och direkt vid Kapellgatan inom Vaggeryds tätort, 

cirka 150 m sydost om Vaggeryds missionskyrka.  

 

Figur 2: Översiktskarta. Den röda ringen visar fördämningens och broarnas läge. Den blå 
rutan visar kvarnens, med tillhörande kraftverk, placering. 

 

Figur 3: Aktuellt område vid kvarnen uppströms fördämningen.  
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Figur 4: Aktuellt område vid kvarnen nedströms fördämningen.  

.2 Planförhållanden 

6.2.1 Översiktsplan 
I gällande översiktsplan för Vaggeryds kommun, ”Översiktsplan 2012; Vaggeryds 

kommun Laga kraft 2014-04-28”, är miljön vid Vaggeryds kvarn utpekat som en 

kommunal kulturmiljö. Vidare nämns att bostäder planeras byggas söder om Vaggeryds 

kvarn, vilket idag är genomfört. 

6.2.2 Detaljplan 
Detaljplaner som berörs av aktuellt projekt är: 

· Förslag till utvidgning och ändring av stadsplanen för Södra Parkområdet m.m. i 
Vaggeryds köping, november 1967 (rev. 26 november 1969). 

· Del av Södra Park i Vaggeryds tätort (laga kraft 1998-07-18). 

6.2.3 Övriga planer 
I kommunens grönplan från 2008 framhålls att Lagans strandkanter utgör viktiga gröna 

stråk för de som bor i Vaggeryd. Man vill skapa ett sammanhängande grönt stråk utmed 

vattendraget och arbeta med ljussättning i området vid kvarnen och aktuella broar.  

Under 2017 har kommunen tagit fram ett program för utveckling av vattennära 

mötesplatser vid Lagan. Kvarnmiljön är en av dessa mötesplatser som man vill utveckla bl 

a genom belysning av vattnet och kvarnbyggnaden. 

6.3 Kulturmiljö 

Vaggeryds kvarn och miljön kring denna är utpekad som en kommunal kulturmiljö. Det är 

sedan 1600-talet känt i Vaggerydsborna malde sitt mjöl här. Här har även under lång tid 

funnits en såg. 1904 anlades ett kraftverk för produktion av el, vilket blev starten för 

elektrifieringen av Vaggeryd. 

Kvarnbyggnaden omfattas av Industrimiljöinventeringen, där den bedömts tillhöra klass 2 

(www.lstGIS.se).  
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6.4 Vattendraget 

6.4.1 Allmänt 
Berört vattendrag är Lagan (huvudavrinningsområde 98) delen Stödstorpaån – Sandsjön. 

Vattendragssträckan från Sandsjön till Stödstorpaån är cirka 9,4 km och saknar sjöar. 

Vattendraget domineras av lugnflytande sträckor med små inslag av svagt strömmande 

och strömmande sträckor. Utmed sträckan finns tre vandringshinder (Mölna kvarn, 

Vaggeryds kvarn och Götaforsdammen). Mölna kvarn ligger uppströms Vaggeryds kvarn, 

Götaforsdammen och Götafors kraftverk nedströms. 

Den ekologiska statusen i aktuellt avsnitt av Lagan bedöms idag vara måttlig. 

Vattendraget bedöms inte uppnå god kemisk status på grund av förekomsten av 

kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) i fisk . För Lagan delen Stödstorpaån – 

Sandsjön gäller följande miljökvalitetsnormer: 

 Ekologisk status Kemisk ytvattenstatus 

Kvalitetskrav God ekologisk status 2021 God kemisk ytvattenstatus  

Undantag - Mindre stränga krav fördifenyleter 

och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar samt PBDE 

(bromerade difenyletrar) 

6.4.2 Naturmiljö 
Enligt Länsstyrelsens naturvärdesinventering från 2005, har den aktuella delen av Lagan 

(delen Käringsjön-Fågelforsdammen) ett lågt naturvärde. Öring förekommer, enligt 

inventeringen, i några få små tillrinnande vattendrag i den övre delen av Lagan. Vidare 

anges att forsärla och strömstare finns längs sträckan. Lagan rinner här genom 

Vaggeryds tätort vilket medför negativ påverkan från bl a dagvatten och utsläpp från 

industrier och avloppsreningsverk.  

Fördämningarna vid Vaggeryds kvarn och Mölna kvarn är definitiva vandringshinder för 

fisk. 

Åbotten vid Kvarndammen består av delvis berg och delvis av mycket grov friktionsjord. 

Fördämningen bedöms vara placerad på ett naturligt stalp, se bild 2 ovan. 

 

Figur 5: Område 39 och 41, Översiktlig naturvärdesinventering av Lagans stränder, 
Kråkfot Natur AB mf l, 2016. Den röda ringen visar Kvarnbrons läge. 
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I den översiktliga naturvärdesinventeringen från 2016, se figur 5 ovan, anges att 

delområde 39 är en sumpskog med blandlövskog av högt värde, med bl a fin miljö för 

fåglar och fladdermöss. Delområde 41 bedöms ha måttliga naturvärden och utgörs av en 

blandlövskog med asp, rönn, björk och sälg av varierande ålder.  

Elfisken utfördes under sommaren 2015 i Lagan nedströms Vaggeryds kvarn och 

nedströms Götaforsdammen. Fångsten nedströms Vaggeryds kvarn var mycket blygsam 

och bestod av 3 mörtar och en liten gädda samt en signalkräfta. Nedströms 

Götaforsdammen påträffades abborre, lake, mört, gädda och signalkräfta. 

Enligt information från Hjortsjöns och Vaggerydsortens fiskevårdsområdens hemsidor 

finns gädda, abborre, sik och ål i vattenområdena uppströms och nedströms Kvarnbron 

 

 

Figur 6: Lagan nedströms fördämningen vid Vaggeryds kvarn 

6.4.3 Hydrologi 

Dimensionerande vattenflöden och vattenstånd 

För dimensioneringen av de nya broarna har ett hydrologiskt dimensioneringsunderlag 

avseende förhållandena vid fördämningen tagits fram. Hänsyn till framtida ökande 

nederbördsmängder till följd av klimatförändringar har tagits genom uppräkning med en 

justeringsfaktor enligt Trafikverkets regelverk. Justeringsfaktorn har i detta fall bedömts 

vara 1,2. 

Vattenflöden och vattenstånd vid Kvarndammens fördämning beräknats till: 

HHQ100, klimat = 23 m3/s 

HHQ50, klimat = 20 m3/s 

MHQ klimat = 9,5 m3/s 

HHW100 = +197,4 MW = +196,75 

HHW50 = +197,3 MLW = +195,7 

MHW = +196,9 LLW50 = +195,65 



 
 

 
14 | 10259038  • KVARNBRON - KOMPLETTERING AV TILLSTÅNDSANSÖKAN 

Vid vattenståndsberäkningarna har det förutsatts att luckorna vid bräddutskovet vid norra 

bron är stängda vid normal- och lågvattenföringar. Vattennivån i dammen ligger idag 

relativt konstant och varierar enligt uppgift normalt mellan ca +196,7 och +196,8 m.  

Kringliggande fastigheter riskerar att periodvis översvämmas då omgivande mark ligger 

på nivån cirka +197,15 - +197,20. 

Reglering av vattennivåer vid Kvarndammen 

Driftsförutsättningarna vid Vaggeryds kvarn är beroende av mängden vatten som släpps 

från sjöarna uppströms vid Mölna kvarn. 

Vid normala vattenflöden till lågvattenflöden når knappt halva vattenmängden kraftverket 

vid Vaggeryds kvarn jämfört med den mängd vatten som släpps vid Mölna. Den övriga 

vattenmängden tas upp av växtlighet, infiltreras eller avdunstar på sträckan mellan 

kraftverksägarna. Ett nära samarbete med telefonkontakt mellan kraftverksägarna i Mölna 

respektive Vaggeryds kvarn säkerställer att vattennivån hålls relativt konstant i 

Kvarndammen. 

En sten i dammen strax öster om kvarnen har använts som riktmärke för reglering av 

vattennivån i Kvarndammen. Dammens nivå varierar under normala förhållanden med 

som ungefär 0,2 m. Skillnaden mellan dammens högsta och lägsta nivå är vanligtvis cirka 

0,1 m, d v s dammens nivå varierar vanligen mellan ca +196,7 och +196,8 m.  

 

Figur 7: Sten som används för reglering av vattennivån 

Vid normal drift passerar allt vatten i intagskanalen genom turbinen. Vattenhastigheten i 

intagskanalen är då max 0,25 m/s. Då vattenföringen ökar och överstiger turbinens 

slukförmåga, bräddas vatten ut genom intagskanalens sidoutskov. 

När intagskanalen är helt öppen kan maximalt 3 / 5 m3/s avbördas genom turbinen och 

sidoutskovet.  

6.5 Vattenverksamheter 

6.5.1 Götaforsdammen 
Götaforsdammen ligger inom Vaggeryd Södra Park 1:8 knappt 2 km nedströms 

Kvarndammen. Vattendom för kraftverk och damm meddelades 2017-05-11 (dom M803-

16). Dammägare och underhållsansvarig är Vaggeryds kommun. Arrendator av 

kraftverket är Vaggeryds Energi AB. 

Tillströmning av vatten sker främst från Hjortsjön, men även delvis från Lagans huvudfåra. 

Tillståndgivna regleringsnivåer för dammen är dämningsgräns+ 194,32 samt 
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avsänkningsgräns +194,00 ( RH 70). Genom turbinen får högst 2,7 m3/s ledas, under 

förutsättning att Waggeryds Cell ABs rätt att avleda för produktionsändamål inte 

begränsas. 

6.5.2 Mölna kvarn 
Mölna kvarn ligger ca 4 km uppströms Kvarndammen inom fastigheten Mölna 1:12. Här 

finns en dammbyggnad för reglering av uppströms liggande sjöar (Fängen-Sandsjön-

Käringasjön) och ett mindre vattenkraftverk. För Mölna kvarn gäller domarna AD47/1952 

och A50/1969. Dammägare och underhållsansvarig är Vaggeryds kommun. Driften av 

dammen har övertagits av fastighetsägaren till Mölna 1:12 som även äger kraftverket. 

Tillståndgivna regleringsnivåer för dammen är dämningsgräns+ 201,98 samt 

avsänkningsgräns +201,6 (troligen RH 70). 

6.6 Trafik, stadsbild och rekreation &friluftsliv 

Kapellgatan är en återvändsgata med liten årsmedeldygnstrafik (ÅDT). Några trafiksiffror 

finns inte uppmätta, men de fåtal fordon som passerar broarna har verksamheter i 

kvarnen eller fastigheten Södra Park 1:11 (enfamiljsvilla) som målpunkt. Södra Park 1:11 

har rätt till utfart över de aktuella broarna. Erforderlig trafik till och från Södra Park 1:1 och 

kvarnen sker nu provisoriskt via GC-vägnätet söder ut mot området Södra Park.’ 

Miljön kring Vaggeryds kvarn med dammens vattenspegel är en uppskattad och vacker 

miljö i tätortens stadsbild och ingår i ett omtyckt promenad- och cykelstråk. Lagans 

strandkanter utgör viktiga gröna stråk för de som bor i Vaggeryd, vilket bl a framhålls i 

kommunens grönplan. I kommunens program för utveckling av vattennära mötesplatser 

vid Lagan pekas miljön vid Vaggeryds kvarn ut som en mötesplats man vill utveckla bl a 

genom belysning av vattnet och kvarnbyggnaden. 

7 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 

7.1 Väsentliga miljöaspekter 

De väsentliga miljöaspekterna i projektet bedöms vara grumling av vatten vid utförandet, 

d v s vid rivning av befintliga broar och byggande av nya broar samt vid anläggandet av 

fiskvägen, inverkan på de hydrologiska förhållandena, inverkan på naturmiljön, inverkan 

på kulturmiljön och inverkan på stadsbilden och möjligheten till rekreation och friluftsliv. 

Dessa miljöaspekter kommer att behandlas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 

ska tas fram inför ansökan. 

7.2 Kulturmiljö 

Det valda alternativet innebär att befintliga broar och brofästen byts ut, och ersätts med 

nya anläggningar. Den kommunalt utpekade kulturmiljön vid Vaggeryds kvarn kommer på 

så vis att i möjligaste mån bevaras. Detta tillsammans med att kraftverket fortsätter att 

vara i drift innebär att den långa historiska kontinuitet som kvarnmiljön och 

vattenkraftverket innebär för kulturmiljön i Vaggeryds samhälle fortsätter. 

7.3 Naturmiljö 

Den naturmiljö som finns i och kring Kvarndammen har utvecklats utifrån de vattennivåer 

och flöden som sedan mer än hundra år tillbaka råder den berörda delen av Lagan. 

Genom att vattennivåerna inte ändras i dammen och vattenmängden som passerar 
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anläggningarna (fiskvandringsväg, intagskanal, turbin och bräddutskov) inte påverkas av 

åtgärderna kommer inte förutsättningarna för naturmiljön i dammen och direkt nedströms 

denna inte att försämras. 

Den planerade fiskvandringsvägen underlättar för fisk och andra vattenlevande 

organismer att passera dammanläggningen, vilket bedöms vara positivt för naturmiljön. 

På sikt kan fiskvandringsvägen komma att utvecklas till en ny lokal biotop.  

Fisk har ytterst sällan påträffats vid turbinens fingaller, då vattenhastigheten genom 

kraftverket är låg. Då kraftverkets sidoutskov kompletteras med en vattenränna, skapas 

en flyktväg för fisk vilket bedöms minska risken för skador på fisk som passerar med 

vattnet genom sidoutskovet. 

7.4 Hydrologi 

Det sökta alternativet innebär att  

· ett minsta vattenflöde leds förbi anläggningen via fiskvandringsvägen. 

· förhållandena vid bron över intagskanalen (södra bron) ändras inte, d v s flödena 

som passerar kraftverkets turbin och vattenutskov förblir desamma. 

· öppningen vid bräddutskovet (norra bron) ökas från 3,5 – 3,9 m till 6 m. Genom 

reglering kommer vattennivåerna i dammen att hållas kvar på nuvarande nivåer. 

· den maximala mängden vatten som kan avbördas genom bräddutskovet ökar 

något, vilket kan ge ett ökat handlingsutrymme i vid extrema nederbörds-

situationer. 

· underkanten på de nya broarna läggs på nivåer som väljs utifrån bedömda 

framtida ökade nederbördsmängder till följd av klimatförändringar, vilket minskar 

risken för översvämningar uppströms fördämningen. 

De hydrologiska förhållandena uppströms och nedströms bedöms utifrån detta inte 

påverkas negativt till följd av de sökta åtgärderna. 

7.5 Trafik, stadsbild och rekreation & friluftsliv 

Broarna blir åter tillgängliga för fordonstrafik, vilket garanterar rätten till utfartsväg för 

fastigheterna Södra Park 1:11 och 1:4. Detta medför även full tillgänglighet för 

Räddningstjänsten. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik bevaras. 

Den vackra miljön kring Vaggeryds kvarn bibehålls, vilket är positivt för ortens stadsbild 

och för möjligheten till tätortsnära rekreation och friluftsliv. Den planerade 

fiskvandringsvägen bedöms kunna bidra positivt till upplevelsemiljön kring dammen. 

7.6 Förslag till åtgärder 

I detta skede föreslås följande åtgärder för att förebygga eller avhjälpa olägenheter från 

de sökta verksamheterna: 

· Entreprenören ska informeras om berörda naturintressen och instruktioner ska 
upprättas för att undvika att onödiga skador uppstår.  

· Körning med fordon i ån får inte ske. 

· Kemikalier, exempelvis oljor och drivmedel, får inte ställas upp eller hanteras på 
ett sådant sätt att risk föreligger för att de kan förorena mark och vattendrag. 

· Inom arbetsområdet används för fordon och arbetsmaskiner med drivmedel och 
oljor som är miljöklassade och saneringsutrustning ska finnas tillgängligt. 
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· Grumling ska undvikas så långt som möjligt. Grumlingsförhindrande åtgärder, t ex 
sedimentskärmar eller arbete inom fångdammar, ska vidtas. 

· Försiktighet vid uppställning och hantering av bränslen och oljor 

· Vatten som läcker in i schaktgropar och där grumlas ska samlas upp och släppas 
på ett sådant sätt att ån inte grumlas. 

· Betongblandat vatten skall inte släppas ut i vattendraget i någon större mängd. 

· Rivning av befintliga broar ska göras på ett sådant sätt att inga byggnadsdelar 
faller ner i vattnet. Inte heller får skrot och byggavfall ramla i vattnet. 
Arbetsområdet, inklusive vattendragets botten så långt som möjligt, ska rensas 
från skrot och byggavfall. 

Anläggandet av en fiskvandringsväg förbi kraftverks- och dammanläggningen och 
åtagandet att upprätthålla ett minsta flöde genom denna, är också åtgärder som vidtas för 
att minska den negativa inverkan på miljön som följd av fördämningen och kraftverket. 
Dessa åtgärder har arbetats in direkt i den föreslagna utformningen av verksamheten. 
Andra skyddsåtgärder som arbetats in direkt i utformningen är förtätningen av kraftverkets 
fingaller och att verkets sidoutskov förses med en flyktväg för fisk. 

8 INNEHÅLL I MKB 

Planerad tillståndsansökan kommer att åtföljas av en teknisk beskrivning och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ett preliminärt förslag till disposition av 

miljökonsekvensbeskrivningen redovisas nedan. 

1 SAMMANFATTNING 
 

2 INLEDNING  Bakgrund 

Administrativa uppgifter 

Lokalisering 

Berörda fastigheter 
 

3 PROJEKTBESKRIVNING Befintliga verksamheter 

Planerade verksamheter 

Utförande 
 

4 ALTERNATIV Studerade alternativ 

   Nollalternativ 

   Jämförelse mellan alternativ 
 

5 MKB-PROCESS Syfte 

Metodik 

Samråd 
 

6 FÖRUTSÄTTNINGAR  Gällande planer 

Vattendraget 
 Allmänt 

 Hydrologi 

 Naturmiljö och fiske 

 Miljökvalitetsnormer 

Kulturmiljö 

Stadsbild och rekreation & friluftsliv 

Miljömål 

Allmänna hänsynsreglerna 
 

7 MILJÖKONSEKVENSER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
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Avgränsningar 

Hydrologi  Påverkan 

  Effekter och konsekvenser 

  Åtgärder 

Naturmiljö och fiske 

Kulturmiljö  

Stadsbild och rekreation & friluftsliv 

Inverkan på miljömål och miljökvalitetsnormer 
 

8  KONTROLL 
 

9 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
 

10  KÄLLFÖRTECKNING 

 

Eventuellt kan den tekniska beskrivning som ska bifogas tillståndsansökan och MKBn 

komma att redovisas i ett gemensamt dokument. 

9 KÄLLFÖRTECKNING 
Länsstyrelsen WebbGIS; http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/jonkoping/webbkarta 

Mölna kvarn: Enligt konsekvensutredning, Norconsult, juni 2017 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige. Lagan: Stödstorpaån – Sandsjön SE637687-
140237 
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA53942057 

Miljömålsportalen, http://www.miljomal.se 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Jordarter 1:25 000-100 000, 

http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren 

Översiktlig inventering av Lagans stränder, 2016, Kråkfot Natur AB & Sundh Miljö 

Beräkning av dimensionerande flöden och vattennivåer för vägbro på Kapellgatan över 

Lagan vid kvarnen i Vaggeryd, dat. 2016-01-04, uppdrag 10213400, WSP 

Samhällsbyggnad. 

Lagans avrinningsområde, Naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005, 

Meddelande nr 2005:15, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Översiktsplan för Vaggeryds kommun 2012. 

http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-

planering/oversiktsplan.html 

Grönplan för Vaggeryd, antagen september 2008. Vaggeryds kommun. 

http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-

planering/oversiktsplan /gronplaner.html 

Program för utveckling av vattennära mötesplatser Lagan, version 2017-10-17, Kragh & 

Berglund 
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MALL 
KOMMUNSTYRELSEN 

TEKNISKT UTSKOTT 
årsredovisning 

Arbetsmaterial 

Förslag framtaget av CWK 20171201, baserat på delårsrapport 2017 förslag till 
förändringar JH  20171130. Reviderat JH och CWK 20171205. Uppdaterat enligt 

reviderad mall 20171206 CWK, JH 
 

Sammanfattning 
Arbetsdokument för mall till målredovisning 2017 Kommunstyrelsen tekniskt utskott. 

Följande rubriker syns endast i redovisning för nämnd, och följer ej med i 
kommunövergripande årsredovisning: 

Kapitel 4, Verksamhetens och nämndens bidrag till måluppfyllelse  
Kapitel 5, Programområden, verksamheternas delmål måluppfyllelse 
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Kommunstyrelse - Tekniskt utskott 
Ordförande:  Per-Olof Toftgård (C) 

Förvaltningschef:  Magnus Ljunggren 

Nettokostnad totalt: 27 472 tkr 

Antal årsarbetare:   26,85 årsarbetare 

Kostnad per invånare 1 988 kr 

 
RESULTATRÄKNING, TKR Bokslut 

2017 
Budget 

2017 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2015 

Verksamhetens intäkter 45 755 43 727 45 370 51 251 
Verksamhetens kostnader -59 435 -58 474 -58 802 -62 898 
Verksamhetens nettokostnader -13 680 -14 747 -13 432 -11 647 
Finansiella kostnader -5 226 -5 547 -7 056 -7 355 
Avskrivningar -8 566 -8 448 -8 282 -7 917 
Resultat efter avskrivningar -27 472 -28 742 -28 770 -26 919 
Kommunbidrag 28 742 28 742 29 171 29 168 
ÅRETS RESULTAT 1 270 0 401 2 249 

 

HELÅRSRESULTAT, TKR 2017 

Skattefinansierad verksamhet 745 

Vatten- och avlopp (taxefinansierad) 90 

Renhållning (taxefinansierad) 435 

Totalt  1 270 

 

Nämndens prioriterade Kommunfullmäktigemål 2017 och uppdrag 
Nämndens 
mål, antal 

Nämndens 
Måluppfyllelse 

01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är 

viktigt att hela kommunen får möjlighet att utvecklas. b) Verksamheten på Skillingaryds 

skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser. 

1 50 % 

02. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt 

problemlösande förhållningssätt. b) Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv 

beaktas i den kommunala planeringen. 

1 50 % 

03. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl 

traditionella industriföretag som tjänsteföretag. 
1  Uppfyllt 

04. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom 

minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter 

ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral. 

1 Påbörjat 

05. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken 1 50 % 

06. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet. 1 50 % 

07. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg. 1 Ej uppfylld 

08. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen. 1 50 % 

09. Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för 

ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen. 
1 50 % 

10. Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa 

driftsformer prövas. 
1  Uppfyllt 

1. Tekniska utskottets uppgifter 

Tekniska utskottet förvaltar, handlägger och verkställer kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om 
vägar/gator, gång- och cykelvägar, allmänna platser, parker och planteringar, skogar, markreserv och 
exploatering, järnväg, bidrag till enskild väghållning, vatten- och avloppsreningsverk med tillhörande 
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ledningsnät, avfall och återvinning samt deponi. Tekniska utskottet är även beslutsorgan när det gäller lokala 
trafikföreskrifter och ska bevaka trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen. 

2. Tekniska utskottets måluppfyllelse 2017 

KFmål*  Tekniska utskottets mål 2017 

Ej 
påbörjat/ 
uppfyllt 

50 % Uppfyllt 

  

KF 1 

1. Erbjuda kommuninvånare, besökare och näringsliv en 

kommunalteknisk vardagsservice med hög driftsäkerhet och kvalitet 

som ger hög kundnöjdhet. Utveckla kommunens offentliga miljöer, 

grönområden och infrastruktur med långsiktig hållbarhet och för ökad 

attraktivitet. Prioritera gång- och cykelvägen Skillingaryd-Tofteryd 

genom Östra lägret. 

Bedömning: SCB, STRADA och NMI-värden för 2017. Arbetet med 

GC-vägen Skillingaryd-Tofteryd pågår, men vägen är inte byggd. 

   

KF 2 

02. Utveckla den tekniska verksamheten med målet att öka 

servicegraden och kundnöjdheten med ett öppet och bra bemötande. 

Beakta jämställdhetsfrågor samt ha ett barn- och ungdomsperspektiv 

i verksamhetsplaneringen. 

Bedömning: 02. SCB, NMI- värden för 2017. 

   

KF 3 

03. Aktivt delta i exploaterings-processens alla delar för att bidra till en 

växande kommun. Ha ett öppet och serviceriktat bemötande 

gentemot näringslivet. 

Bedömning: Aktivt deltagande till exempel i samband med 

exploatering av LogPoint/Stigamo, Lyckorna, Västra strand etc. 

Positiv befolkningsutveckling. 

   

KF 4 

04. Ha ett aktivt miljöarbete utifrån miljöprogrammets intentioner 

och genomföra miljöprogrammets åtgärder. 

Bedömning: KKiK och NMI 2017. Arbetet med åtgärderna i 

miljöprogrammet pågår, men är inte helt genomfört. 

   

KF 5 

05. Ha ett öppet och serviceriktat bemötande mellan personal, 

arbetsledning och politik där vi respekterar varandras roller. 

Bedömning: Medarbetarenkät genomförd. Åtgärdsplan håller på att 

tas fram. 

   

KF 6 

06. Bidra till måluppfyllelsen genom en effektiv ledning/styrning, 

planering, samt service och kommunikation av hög kvalitet. 

Bedömning:  NMI 2017. Positiv utvärdering av webbplats. Aktivt 

kommunikationsarbete enligt egen bedömning. 

   

KF 7 

07. Vara tillgängliga och stödja andra förvaltningar inom tekniska 

kontorets kompetensområde. 

Bedömning: Egen bedömning. 
   

KF 8 

08. Aktivt delta i de regionala samverkansgrupper och nätverk som 

berör den tekniska verksamheten. 

Bedömning: Har varit delaktiga och aktiva enligt egen bedömning. 
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KF 9 

09. Stödja andra organisationer inom tekniska kontorets 

kompetensområde för att skapa förutsättningar för ett rikt kultur- och 

föreningsliv. Utveckla kommunens offentliga miljöer ur ett kulturellt 

och estetiskt perspektiv. 

Bedömning: Har varit stödjande till exempel när det gäller 

aktivitetsplatser och dialog kring konstnärlig utsmyckning av till 

exempel torget i Vaggeryd. Har gett kultur- och föreningsliv möjlighet 

att tycka till när det gäller utvecklingsprogram för vattennära 

mötesplatser. 

   

KF 10 

10. Ta tillvara goda erfarenheter från olika driftsformer inom den 

tekniska verksamheten, för lärande, utveckling och förnyelse. 

Bedömning: Har bland annat tagits tillvara i samarbetet med 

entreprenörer och bildandet av kommunförbundet SÅM. 

   

Summering måluppfyllelse 0 8 2 

*Kommunfullmäktiges mål, se föregående sida 

Urval av indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2017 

KF 
mål 

 Senaste utfall 
(2017) 

Målvärde 
(budget 2017) 

Föregående år 
(2016 eller tidigare) 

KF 1 SCB Nöjd-Medborgar-index VA Inget nytt 
resultat 2017 

- 
87 * 

KF 1 SCB Nöjd-Medborgar-index Gång/Cykel 
väg 

Inget nytt 
resultat 2017 

- 
57 * 

KF 1 SCB Nöjd-Medborgar-index Gata/ väg Inget nytt 
resultat 2017 

- 
60 * 

KF 2 Servicemätning 2017, tekniska Inget nytt 
resultat 2017 

- 
- 

KF 4 KKiK, hushållsavfall andel återvinning Inget nytt 
resultat 2017 

- 
37% 

Not: *2016, **2015 

Måluppfyllelse övergripande 

Tekniska utskottets mål för 2017 är högt satta och har ett längre tidsperspektiv än 2017. Konjunkturläget och 
kommunens ambition i mål- och planarbetet har skapat en utbyggnad av gång- och cykelvägar, samt nya och 
växande verksamhetsområden samt bostadsområden. 

Hösten 2017 har mycket arbete lagts på att genomföra bildandet av kommunförbundet SÅM (Samverkan 
Återvinning Miljö). Kommunens renhållningsverksamhet överfördes till förbundet vid årsskiftet 2017/2018. 

Exempel på genomförda projekt: Arbetet med utbyggnaden av GC-vägnätet sker enligt fastställd GC-plan och 
en beläggnings-inventering är genomförd för framtida gatu- och vägunderhåll. Etapp 3 av centrumutvecklingen i 
Vaggeryd är genomförd. VA-plan och plan för utveckling av allmänna kommunala lekplatser och 
aktivitetsplatser har tagits fram. 

Exempel på påbörjade projekt: Förberedelser för anläggandet av GC-väg Skillingaryd-Tofteryd pågår, 
trafiksäkerhetsprogram håller på att tas fram, utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser har diskuterats och 
håller på att fastställas, ansökan om nytt miljötillstånd ARV har lämnats in, byggnationen av nytt vattenverk 
pågår, förberedelser för anläggandet av överföringsledning Svenarum-Hok-Hagafors har påbörjats. 

Under året har efterfrågan på de tekniska verksamheterna ställt krav på service, kommunikation, samt mål- och 
ekonomistyrning. Arbetsmiljöarbetet har fått större fokus under året. Tekniska kontoret har haft svårigheter att 
hantera volymökningarna under året, vilket medfört att prioriteringar gjort att tekniska utskottet inte nått uppsatta 
mål.  
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Måluppfyllelse miljöarbetet 

Miljö- och hållbarhetsarbetet är en viktigt och integrerad del av tekniska kontorets verksamhet. Under året har 
fler åtgärder i kommunens miljöprogram genomförts. Energieffektivisering har gjorts genom utbyte till 
effektivare pumpar och gatubelysning med LED-teknik. Tekniska kontoret har blivit en energiproducent genom 
solenergi.  

Miljökrav ställs i upphandlingarna och fordonsförnyelsen sker kontinuerligt och görs med bästa miljöalternativ. 
Tekniska kontorets andra elbil har köpts in liksom en servicebil Euro 6, en hjullastare Euro 4, samt en 
redskapsbärare steg 3A.  

Ledningsförnyelsen av avloppsnätet pågår och återvinningscentralen arbetar aktivt med att återvinning ska bli 
återanvändning i stället. Möten med konsulter sker allt mer via Skype och test av miljövänlig ogräsbekämpning 
(termisk behandling med vattenånga) har skett. 

Arbetsgivarperspektiv 

Då det råder konkurrens om kompetensen inom de tekniska verksamheterna har det varit viktigt att vara en 
attraktiv arbetsgivare där fokus har varit en förbättrad arbetsmiljö. Att vårda det egna humankapitalet, i 
samverkan med inköpta konsulter och entreprenörer, har varit avgörande för att ge effektiv efterfrågad service 
och kompetens.  

3. Väsentliga händelser 2017 

Expansion, attraktion och reinvestering har inneburit en ökad investeringsvolym. 

Vaggeryds kommuns första verksamhetsområde i den nordligaste delen av kommunen inom LogPoint South 
Sweden, i samarbete med Jönköpings kommun, har iordningställts. Del av arbetena kvarstår att slutföra under 
våren 2018. 

Det fleråriga arbetet med att ta fram en VA-plan utifrån VA-översikt och fastställd VA-policyn har slutförts.  

Nybyggnation av vattenverk för järn- och manganavskiljning i Vaggeryd har projekterats, upphandlats och 
påbörjats. 

Antagen policy och plan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser har bland annat lett till att en 
ny lekplats anlagts i Klevhult. 

Utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser har tagits fram efter omfattande diskussioner och remissrunda. 

Överföring av renhållningsverksamheten till kommunförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) innebar 
mycket förberedelsearbete under hösten 2017. 

Den kommunala vattenregleringen av Lagan har inneburit påfrestningar med mycket lågt vattenstånd under 
sommaren och högt vattenstånd vid nyår. Ny brunnsborrning har utförts för att säkerställa dricksvatten till 
abonnenterna i Svenarum på grund av låg grundvattennivå. 

Myndighetskrav har ställts på den tekniska verksamheten på olika sätt. Bland annat har polisförhör hållits på 
grund av en polisanmälan på Återvinningscentralen. Anmälan gällde större lagrad mängd asbest och elektronik 
än vad tillstånden medgav. Utredningen lades dock ned. Konkurrensverket har utrett en anmälan kring eventuell 
otillåten upphandling. Ärendet gällde markupplåtelse för terrassering inom exploateringen av Stigamo/LogPoint. 
Utredningen lades ned. Ansökan om miljötillstånd för reningsverket har inneburit förelägganden om 
kompletteringar.  
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6. Ekonomiskt resultat 

RESULTATRÄKNING, TKR Bokslut 
2017 

Budget 
2017 

Avvikelse 
 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2015 

Verksamhetens intäkter 45 755 43 727 2 028 45 370 51 251 

Verksamhetens kostnader -59 435 -58 474 -961 -58 802 -62 898 

Verksamhetens nettokostnader -13 680 -14 747 1 067 -13 432 -11 647 

Finansiella kostnader -5 226 -5 547 321 -7 056 -7 355 

Avskrivningar -8 566 -8 448 -118 -8 282 -7 917 

Resultat efter avskrivningar -27 472 -28 742 1 270 -28 770 -26 919 

Kommunbidrag 28 742 28 742 0 29 171 29 168 

ÅRETS RESULTAT 1 270 0 1 270 401 2 249 

 

HELÅRSRESULTAT, TKR 2017 

Skattefinansierad verksamhet 745 

Vatten- och avlopp (taxefinansierad) 90 

Renhållning (taxefinansierad) 435 

Totalt  1 270 

 

Ekonomisk analys resultat 

Sammantaget redovisar tekniska utskottet ett överskott 1 270 tkr där alla tre finansieringsverksamheter visar på 
ett positivt resultat. 

7. Driftsredovisning 

 DRIFTREDOVISNING, TKR Bokslut 
2017 

Budget 
2017 

Avvikelse Bokslut 
2016 

Bokslut 
2015 

110 Kommunal information 0 0 0 6 11 

153 Gemensam teknisk administration 187 606 419 -6 -22 

164 Torgplatser +16 +5 11 9 15 

170 Bygg och plan +5 2 7 1 -3 

188 Kommunförråd 52 113 61 -273 -227 

211 Allmän markreserv - skogar 2 926 2 675 -251 -25 399 

215 Saneringsfastigheter 155 400 245 0 0 

216 Kolonilotter 0 2 2 2 3 

310 Kommunala gator och vägar 16 641 17 106 465 -715 -945 

330 Gård- och vägbelysning 2 216 1 453 -763 -489 -311 

331 Stöd till enskild väghållning utan statsbidrag 178 250 72 6 -23 

332 Stöd till enskild väghållning med statsbidrag 2 559 2 406 -153 239 -154 

341 GS-personal +896 75 971 890 617 

342 Maskiner 182 +200 -382 -158 -350 

343 Transportmedel, bilar mm +520 +120 400 189 -100 

361 Hållplatser tågtrafik 42 30 -12 -2 -32 

362 Hållplatser busstrafik 39 30 -9 26 31 

391 Juleklarering 187 110 -77 -9 -11 

393 Bidrag till samhällsföreningar, julgranar 27 40 13 15 -3 

411 Parker och lekplatser 4 021 3 829 -192 -298 -275 

415 Sidoordnad verksamhet, externa projekt +3 +100 -97 -67 -13 

540 Gemensam adm. Vattenverk 1 778 2 730 952 298 298 

541 Vattenverk +6 688 +9 047 -2 359 -1 330 -1 773 
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551 Rening av avloppsvatten 4 104 5 262 1 158 -17 526 

556 Besiktning och mätning hos abonnenter 760 1 055 339 566 480 

561 Bortforsling av avfall +4 149 +3 997 152 927 269 

564 Deponering av avfall 3 779 3 962 183 485 -366 

570 Sidoordnad verksamhet renhållning +65 35 100 91 52 

580 Kraftanläggningar 25 40 15 40 56 

 TOTALT 27 472 28 742 1270 401 -1 850 

8. Ekonomisk analys 

Avvikelserna inom vissa verksamhetsprogram är för stora.  Årets avvikelser tas med i kommande års 
budgetarbete med målet att minska de större avvikelserna.  Årets finmotoriksarbete av ekonomin inom 
förvaltningen har inte prioriterats. Fokus har legat på att anpassa verksamheterna utifrån totalbudget inkluderat 
intäkterna. På kontonivå är överensstämmelsen mellan budget och utfall varit mycket bra.  

9. Nyckeltal 

 Bokslut 2017 Bokslut 
2016 

Bokslut 
2015 

Bokslut 

2014 

Bokslut  

2013 

Antal torgplatser 5 5 5 5 6 

Nettointäkt per torgplats, kr 3 400 2 800 -200 -10 000 1 000 

Antal kommunala ljuspunkter 4 890 4 870 4 860 4 860 4 850 

Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. 
kapitalkostnad 

618 589 548 675 569 

Nettokostnad gator och vägar, tkr 16 641 18 207 17 262 16 262 16 631 

Nettokostnad per invånare, kr 1 204 1 346 1 286 1 232 1 260 

Antal gårds- och vägbelysningar 1 300 1 300 1 150 1 150 1 150 

Nettokostnad per belysning, kr 1 705 1 416 1 330 1 398 1 257 

Enskilda vägar utan statsbidrag 97 118 118 118 118 

Nettokostnad per väg, kr 1 835 2 068 1 881 1 695 1 229 

Bidragsberättigad väglängd, km 55 62 62 62 62 

Nettokostnad per km, kr 3 236 3 935 3 581 3 226 2 339 

Enskilda vägar med statsbidrag 88 92 92 92 92 

Nettokostnad per väg, kr 29 080 20 815 19 141 18 935 16 804 

Bidragsberättigad väglängd, km 270 270 270 270 270 

Nettokostnad per km, kr 9 478 7 093 6 522 6 452 5 726 

Parkmark och grönområden, yta m2 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital 
och lekplats 

8,01 8,24 7,69 8,78 7,79 

Nettokostnad per invånare 290 305 287 333 295 

Dricksvattenledningar (huvud), km 162 161 161 158 145 

Försålt vatten till abonnent. Med 
mätare, m3 

671 870 647 821 635 510 636 297 666 637 

Dagvattenledningar (huvud), km 83 82 81 81 78 

Spillvattenledningar (huvud), längd, 
km 

148 147 146 143 133 

Behandlat avloppsvatten. m3 1 007 988 911 672 1 016 851 1 099 702 1 002 474 

Kostnadstäckningsgrad VA 100 % 97,8 % 99,9 % 100 % 99 % 

Hushålls-& hushållsliknande avfall till      

förbränning, ton 2 427 2 333 2 298 2 317 2 567 

Kommentar till nyckeltal:  

Nettokostnaden för kommunalt bidrag till enskild statsbidragsväg har ökat kraftigt mellan åren 2013-2017, se 
”Nettokostnad per km, kr”.  Den kommunala bidragsnivån grundas på Trafikverkets bidragsnivå för enskilda 
statsbidragsvägar. Trafikverket har höjt bidragsnivån över tid vilket innebär att det kommunala bidraget också 
har höjts. Omfattningen av iståndsättningsåtgärder (investeringsbidrag) till det enskilda vägnätet har ökat som 
också bidrar till ökade kostnader.  
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Kostnad per gårdslampa har ökat kraftigt mellan åren 2013-2017, se ”Nettokostnad per belysning, kr”. 
Nyuppsättning har ökat nybyggnation och bosättning i äldre hus är populärt på landsbygden. Systemet 
gårdslampor byggdes upp på 70-talet och reinvesteringsbehovet är stort.  

10. Uppföljning intern kontroll 

Tekniska utskottet beslutade 2015 att ha två kontrollområden för internkontroll under 2017. Kontrollerna ska 
enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Syftet med 
internkontrollen ska vara att: trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster, säkerställa att lagar, 
bestämmelser och avtal efterlevs, riskminimering, säkra system och rutiner, styrning så att resurserna används i 
enlighet med tagna beslut, säkra en rättvisande redovisning, samt skydda politiker och personal från oberättigade 
misstankar. Under 2017 har två kontrollmoment utförts: dels uttag av anläggningsavgift för anslutning till 
kommunal VA-anläggning och dels beslut och utbetalning av landsbygdsbelysning. Internkontrollen har 
godkänts av tekniska utskottet som också gav tekniska kontoret i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder. 

11. Sammanfattning: Mål - medel - kvalitet 

Tekniska utskottet och tekniska kontoret har haft en hög måluppfyllelse i förhållande till ambitionsnivån i målen. 
Produktionsnivå bedöms som hög i förhållande till resurserna. Kvaliteten har utvecklats till det bättre, främst 
inom service, bemötande och planering, under året har nya planer och program framarbetats. 

12. Framåtblick 

De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storleken på volymökningen påverkas av konjunkturläget och av 
politiska beslut. Kommunens ambition i visions- och målarbetet visar att kommande mandatperioder kommer att 
ge en utbyggnad av gång- och cykelvägar, nya och växande industriområden samt bostadsområden. 
Ett ökat intresse med ett stort engagemang hos invånarna för offentliga miljöer såsom parker, torg och lekplatser, 
ställer krav på kommunen att genomföra förbättringsåtgärder. En bidragande orsak till det ökade kravet på t.ex. 
grönområden är att den egna täppan blir generellt mindre och det offentliga rummet ersätter detta minskade 
utrymme. 
Trafiksäkerhetsarbetet är efterfrågat av kommuninvånarna på många olika sätt. Sänkta hastigheter, fysiska 
åtgärder, parkeringsövervakning etc. Kommande trafiksäkerhetsprogram kommer att ge ett helhetsperspektiv på 
arbetet. 
Invånare ställer högra krav på den skatteinsats de ger. De förväntar sig i högre grad att kommunen ska leverera 
vissa tjänster och ge service (en köp-/sälj-anda). Det kan gälla allt från vinterväghållning till skötsel av 
grönområden genom att ta bort kommunala träd och röja sly. Det gäller också att få det man har ”rätt till” till 
exempel i form av gårdslampor och vägbidrag. Efterfrågan på bättre gång- och cykelvägsnät förväntas öka i och 
med el-cykelns nya möjligheter till snabbare och längre förflyttningar. I framtiden kan el-cykeln kanske ersätta 
en bil i familjen. 
Reinvesteringar och underhåll får ofta stå tillbaka när en kommun expanderar och i besparingstider är detta en 
utmaning för alla kommuner. Det är väsentligt att kommunens gjorda investeringar inom infrastrukturen samt 
vatten- och avloppsanläggningar underhålls i motsvarande grad som förslitningarna. Annars tappar kommunens 
infrastruktur i värde. Om värdebortfall uppstår medför detta också försämrad service mot kund. 
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FÖRHANDSKOPIA



Utgångspunkter

Använda och utgå från stenarna.

Konstnärligt värde, associativt.

Bygga identitet.

Underlätta orientering.

Fungera visuellt i olika hastigheter och från olika fordon.

Säkerhetsmässiga aspekter, siktlinjer, 
förståelse på långt håll.

Bygga visuell slagkraft med små medel.

Fungera alla årstider.

Fungera med ljus kvällstid.

Lite underhåll.

Koncept

Idén är väldigt enkel och handlar om rum och tid. 
Tanken börjar med stenen, granitblocken som under lång 
tid bröts med enkla medel i stenbrott och användes till 
grunder och fundament till hus. 

Rum skapades för olika funktioner i olika tider och på ol-
ika platser. Rum för människor att bo i, rum för djur, rum 
för förråd, lager och logistik. Sten är ett nästan evigt 
material som har använts som byggmaterial i tusentals 
år. Flera ikoniska, kända historiska byggnader utgår från 
enkla geomtriska former som kuben, cylindern, pyrami-
den och sfären. Så även i vår samtida arkitektur.

Gestaltningen består av två objekt som i sin tur består 
av två delar eller lager. Det första lagret är stenen som 
kan beskrivas som en mindre del av en större helhet. 
De första bitarna i pusslet är lagda. 

Den andra delen är en yttre kontur, tunna injer som be-
skriver en form, en struktur eller ett rum. Det kan liknas 
vid en wireframe, linjer i ett cad-program eller matema-
tiska grafer.

Materialet i konturen är varmförzinkade och lackerade 
stålrör.

Man kan också se de två lagren som tidslager.



Referenser till dåtid och samtid



och Rumtid

Titeln relaterar till är en matematisk modell som kom-
binerar rum och tid till ett enda sammanvävt kontinuum. 
Rumtiden av vårt universum tolkas normalt utifrån ett 
euklidiskt rum, med tre rumsdimensioner, och en dimen-
sion som utgör tiden, ”fjärde dimensionen”. 

Rumtiden introducerades av den tyske matematikern 
Hermann Minkowski (1908) som ett sätt att ge en geom-
etrisk beskrivning av de förändringar av tid och rum som 
Albert Einstein formulerade i sin speciella relativitetsteori 
(1905). 

Med den allmänna relativitetsteorin utökades rumtids-
begreppet, så att den fyrdimensionella rumtiden kan 
ses som en ”yta” i ett rum med fler dimensioner. Under 
frånvaro av massiva objekt och accelererande rörelse är 
denna ”yta” plan och rätlinjig, men under påverkan av 
gravitationskrafter, eller vid accelererande rörelse, buk-
tar denna yta i den nya dimensionens riktning och de 
tidigare räta koordinatlinjerna blir böjda geodetiska linjer 
i en krökt rumtid. 



Dimensioner



Dimensioner
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 Tekniska utskottet 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 
 
 
Medborgarförslag – övergångsställe på Storgatan i 
Vaggeryd, dnr TU 2018/030. 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Avslå medborgarförslaget med hänvisning till framtida 
trafiksäkerhetsprogram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-01-15 med förslag att kommunen 
utformar ett övergångsställe på Storgatan i Vaggeryd. 
Kommunledningskontoret överlämnade medborgarförslaget till tekniska 
utskottet för yttrande senast den 21 maj. 
 
Vaggeryds kommun har sedan den så kallade ”Zebralagen” infördes 2000 
valt att endast ha övergångsställen där det är motiverat utifrån trafikmängd. 
Anledningen är att övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet då 
de känner sig säkra på att bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad 
de faktiskt gör, vilket olycksstatistiken visar. Vaggeryds kommun har istället 
valt att anlägga gång- och cykelpassager där sträckan för att passera 
gatan/vägen minskas med hjälp av så kallade förträngningar av gatan. 
 
Tekniska kontoret anser inte att ett övergångställe är motiverat på nämnda 
del av Storgatan i Vaggeryd utifrån närheten till annat övergångsställe.  
 
Tekniska kontoret har påbörjat ett arbete med att ta fram ett 
trafiksäkerhetsprogram för hela kommunen där trafiksäkerhetsfrågorna 
kommer att lyftas i ett större övergripande perspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-01-15, Dnr KS 2018/018. 
Kommunledningskontorets skrivelse till tekniska utskottet 2018-02-22. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diariet 
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Förslag till studieresa för tekniska utskottet, 
dnr TU 2018/001. 
 

Förslag till beslut 
Uppdra till tekniska kontoret att anordna en studieresa för tekniska utskottet 

tisdagen den 12 juni på förmiddagen innan ordinarie sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet brukar årligen genomföra någon form av studieresa för 

att besöka olika aktuella projekt i kommunen i syfte att komma närmare 

verksamheten. Ett besök skulle kunna innehålla besök på 

verksamhetsområdet vid Stigamo/LogPoint, byggnationen av vattenverket 

och lekplatsen i Klevshult. 

 

 

Magnus Ljunggren 

Teknisk chef 

Tekniska kontoret 

 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 

VA-chef 

Diarium 
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Attesträtt för ny VA-chef, dnr TU 2017/104 

 
Förslag till beslut 
Tekniska utskottet beslutar att från och med den 1 april 2018 överföra 

den attesträtt som Jonatan Rosenquist innehar till ny VA-chef Teo 

Magnusson Bejving. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommuns ekonomisystem är uppbyggt av ett antal ID-

nummer för varje verksamhet. Fakturor attesteras dels av en granskare 

och en beslutsattestant. Beslutsattestant för respektive ID-nummer 

godkänns årligen för respektive verksamhet. 

 

Teo Magnusson Bejving övertar befattningen som VA-chef den 1 

april 2018. I och med denna förändring så måste den attesträtt som 

nuvarande VA-chef Jonatan Rosenquist innehar överföras till Teo 

Magnusson Bejving. 

 

Beslutsunderlag 
- 

 

 

Magnus Ljunggren 

Teknisk chef 

 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef 

VA-chef 

Diarium 









NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

NTF Förbundsstämma 2018
14 MARS

Inbjudan

Plats: Länsförsäkringar Jönköping
Barnarpsgatan 22, Jönköping

BILD



PROGRAM 2018
09,00 Fika 

09,30 Länsförsäkringar hälsar välkommen

09,50 NTF:s förbundsordförande öppnar 

förbundsstämman

10,00 Ride Safe - Hjälper dig att minska olyckor-

Justus Alholt, Länsförsäkringar Göteborg

10:50 Bensträckare

11,10 Marie Nordén –Generalsekreterare NTF

Den rationella och anpassningsbaraØ
12,00 Bensträckare

12,10 Årsmöte

12,30 Avslutning & Lunch

Trafiksäkerhet i samverkan
Nu kan vi se att den samverkan som finns i länet mellan 
aktörer som arbetar med trafiksäkerhet fortsätter att visa 
på̊ en positiv utveckling. Vi har nu under tio år haft en 
tydlig samverkan i trafiksäkerhetsarbetet i Jönköpings 
län, och vi kan tydligt se att vi lyckats inom flera 
områden. Inget annat län i landet har samlat så mycket 
kunskap och kompetens, för att arbeta med 
trafiksäkerheten så som vi gör i Jönköpings län. 

Obs! Sista svarsdatum är den 7 mars. Meddela om 

du inte ska närvara på lunchen. Anmälning sker till 

NTF:s kansli på telefon: 036-16 25 51 eller 

daniel.qvarnstrom@ntf.se

Bristande uppmärksamhet och distraktion bedöms många 
gånger vara bidragande orsaker till att trafikolyckor 
inträffar. Körförmågan påverkas negativt om föraren blir 
distraherad så att denne förlorar fokus på körningen och 
trafiksituationen vilket, beroende på trafiksituationens 
komplexitet och förarens erfarenhet och förmåga, kan 
leda till ökad olycksrisk. Längre reaktionstider, förändrat 
körbeteende och att inte uppmärksamma händelser i 
trafikmiljön är exempel på sådan negativ påverkan på 
körförmågan. 

Välkomna till NTF Jönköpings årsmöte 2018.



 

 

Föredragningslista för årsmötet vid förbundsstämma 2018 

1 Sammanträdet öppnas 
2 Val av ordförande för årsmötet 
3 Val av sekreterare för årsmötet 
4 Godkännande av dagordning 2018-03-14 
5 Fastställande av röstlängd 

6     Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst 

Enligt stadgarna skall ordinarie årsmöte hållas före utgången av mars månad. 

       Kallelse till årsmöte ska vara skriftligt och utsändas senast sex veckor före årsmötet  

7      Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet och tillika vara        
rösträknare 

8       Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse 

9        Fastställande av resultat- och balansräkning 

10      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11      Fastställande av årsavgifter 

12      Frågor som av styrelsen eller medlem i behörig ordning hänskjutits till årsmötet 

13      Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

14      Val av ordförande i styrelsen 

15      Val av övriga ledamöter 

16      Val av två revisorer och två ersättare för ett år 

17      Val av valberedning   vartannat år val till kongress 

18      Beslut om riktlinjer och fastställande av verksamhetsplan 

19      Fastställande av inkomst- och utgiftsstat 

20      Utdelning av förtjänstecken 

21      Årsmötet avslutande 

    

 



   

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2017 

 

 
 

 

Tillsammans skapar vi  

säker trafik för alla 
 

 

 



   

2                                                                                      
 

Inledning 
NTF - Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande - grundades år 1934, och är alltsedan dess 
en oberoende och självständig organisation som helt och hållet fokuserar på och verkar för en 
säkrare trafik. NTF arbetar på idéburen och demokratisk grund tillsammans med, och genom, 
folkrörelser, organisationer, kommuner, regioner, företag och enskilda. NTF:s nätverk på nationell 
nivå består bland annat av ett 50-tal medlemsorganisationer. 

NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda 
medborgares förmåga och vilja att ställa krav på, och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och 
folkhälsa. Genom lokal förankring, närhet till människor och medlemsorganisationer, ska NTF 
uppfattas som en attraktiv samarbetspartner för förbättrad trafiksäkerhet i hela Sverige.  

En värdering av samhällets kostnader vid vägtrafikolyckor har tagits fram av Trafikverket och är 
hämtad från publikationen ”Effektsamband för transportsystem, kapitel 6 Trafiksäkerhet”, 2012-08-
31. Den samhällsekonomiska kostnaden för en trafikolycka består av dels en riskvärdering, som ska 
spegla kostnaden för olycksdrabbade individer på grund av förlust av liv eller hälsa, dels av materiella 
kostnader i form av kostnader för sjukvård administration och skador på egendom samt 
produktionsbortfall på grund av sjukskrivning eller dödsfall. 

Skada Tkr 
Dödsfall 31 331 
Svår 5 672 
Lindrig 267 

 

NTF Jönköpings syfte och mål  

Syftet med förbundets verksamhet är, kortfattat uttryckt, att bidra till förbättrade förutsättningar för 
en trygg och säker trafik i Jönköpings län.  

Såväl den verksamhetsidé och inriktning, som de prioriterade verksamhetsområden under 2017–
2019 som fastställdes vid NTF:s kongress i april 2017, gäller även NTF Jönköping. 

Förbundets övergripande Mål är: 

• minskat antal dödade och allvarligt skadade i trafiken 
• säker cykling och promenad 
• ökad hastighetsefterlevnad 

 

NTF lever i ständig förändring i takt med samhällsutvecklingen. Förbundets uppdrag, och dess arbete 
– med att genom information och påverkan verka för en säkrare trafik och mer hållbar miljö – löper 
dock oförtrutet vidare. Formerna har under senare år i många avseenden förändrats, och kommer 
också framledes att behöva fortsätta utvecklas.  

Målgrupper 
Målgrupper för verksamheten är Jönköpings läns hela befolkning, med särskild betoning på de allra 
mest utsatta i trafiken - som barn, äldre och funktionshindrade. 
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Värdegrund 
NTF Jönköpings verksamhet grundar sig på det etiska ställningstagandet att aldrig acceptera att 
någon människa dödas eller skadas allvarligt i trafiken, samt att dess negativa hälsoeffekter måste 
minimeras. Detta överensstämmer till fullo med Nollvisionen, som 1998 antogs av Sveriges Riksdag - 
att utgöra ledstjärna för det långsiktiga trafiksäkerhetsarbetet i landet. Denna syn på säkerhet i 
vägtransportsystemet stämmer väl överens med de värderingar som även i övrigt gäller för 
människors säkerhet i samhället.  

Grunden för detta är följande utgångspunkter:  

Det delade ansvaret mellan de som utformar trafiksystemet och trafikanten 

Utformarna av trafiksystemet har ansvar för att göra allt som står i deras makt för att det ska vara 
säkert. Trafikanterna har å sin sida ansvar för att alltid följa gällande trafikregler.  

En säkerhetsfilosofi, som tar hänsyn till och accepterar att människor gör misstag 

Säkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt, inom det rimligas gräns, ska göras för att 
förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för 
att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet i möjligaste mån utformas med hänsyn till insikten 
om att människor oundvikligen ibland gör misstag, och att trafikolyckor därför inte helt kan undvikas. 
Nollvisionen accepterar således att olyckor inträffar, men inte att de leder till döden eller allvarliga 
personskador. 

En prioritering av skadeförebyggande arbete före olycksförebyggande arbete 

Tidigare ansågs trafiksäkerhetsarbetet framgångsrikt om man kunde påvisa att antalet olyckor 
minskat. I och med antagandet av Nollvisionen kan vi numera acceptera en viss ökning av det totala 
antalet olyckor, och även av olycksfrekvensen – så länge ökningen enbart utgörs av lindriga olyckor.  

De svagaste trafikanternas behov ska vara dimensionerande 

Människans biomekaniska begränsningar utgör viktiga utgångspunkter för utformningen av 
trafiksystemet. Det skall helt enkelt dimensioneras utifrån människokroppens tolerans mot yttre 
våld. I det avseendet måste de som idag är mest utsatta i trafiken, till exempel barn, äldre och 
funktionshindrade, särskilt beaktas.  

Antalet döda och svårt skadade i trafiken, samt dess negativa hälsoeffekter ska minimeras 

Nollvisionen handlar om ett annat synsätt än det som var förhärskande före dess anammande. Det 
enda etiskt tänkbara målet för alla parter i trafiksystemet är noll dödade och noll svårt skadade. För 
att bryta det sedan länge invanda accepterandet av död och lidande i trafiken, måste det skapas en 
helt ny medvetenhet kring, och en helt ny efterfrågan på trafiksäkerhet – i varje relevant 
sammanhang. I detta viktiga opinionsarbete har NTF Jönköping och övriga NTF-förbund en mycket 
viktig roll. 
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Hur minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken i våra län? 
NTF Jönköping försöker påverka enskilda trafikanter att iaktta ett säkrare beteende, och ansvariga 
systemutformare att prioritera trafiksäkerhet högre. Varje tillfälle tas att öka medvetenheten kring 
trafikens risker och öka kunskapen om hur man i möjligaste mån begränsar dem.  

Via bl.a. NTF:s gemensamma nationella projekt, finansierade av Trafikverket, och framförallt 
verksamhetsstödet från Region Jönköpings län genomförs ett omfattande trafiksäkerhetsarbete inom 
prioriterade områden - såsom förbättrad hastighetsanpassning, ökad användning av bälte och 
bilbarnskydd, cykelhjälm, reflexer och andra skyddssystem, ökad trafiknykterhet, drogfrihet och 
minskad förartrötthet.  

NTF Jönköping är inom sitt geografiska verksamhetsområde samordnare av det frivilliga 
trafiksäkerhetsarbetet med det offentliga, och har även till uppgift att, i den utsträckning tillgängliga 
personella och ekonomiska resurser medger, bistå föreningar, nätverk och enskilda som vill verka för 
en minskning av antalet döda och svårt skadade i trafiken.  

Tillsammans med medlemmar och ett stort antal andra aktörer i olika nätverk medverkar NTF 
Jönköping bland annat till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för befolkningens hälsa, och 
att därigenom bidra till ett breddat och ökat engagemang. 

Verksamhetsinriktning och viktiga händelser under året  
NTF:s basverksamhet har bestått av att stödja och vara pådrivande inom det regionala och lokala 
trafiksäkerhetsarbetet. Förbundets arbete har bedrivits med utgångspunkt i olika nationella projekt, 
affärsuppdrag samt andra projekt och aktiviteter.  

En betydande del av verksamheten har kretsat kring de olika nationella trafiksäkerhetsprojekt som 
tillsammans med övriga NTF-förbund genomförts med ekonomiskt stöd från Trafikverket. 
Omfattningen av dessa, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt, var under 2017 något större än 
under närmast föregående år – men ändå relativt blygsam i jämförelse med tidigare år. Under avsnitt 
3 beskrivs innehållet i dessa projekt lite närmare. Det förtjänar nämnas att NTF, dvs. det centrala 
kansliet, under verksamhetsåret i väsentlig grad kunnat höja timersättningen till förbunden för 
arbete med de nationella projekten. Fortfarande återstår dock viss ytterligare höjning innan 
ersättningen når samma nivå som före de sänkningar som skedde till följd av NTF:s mycket 
ansträngda ekonomiska situation under 2015. 

Redogörelse för årets verksamhet i korthet 
Förbundet har under verksamhetsåret arbetat med ett antal olika typer av projekt och uppdrag, dels 
nationella NTF-projekt med ekonomiskt stöd från Trafikverket, dels projekt och insatser som 
finansierats på andra sätt.  

NTF-projekt (”Nationella projekt”) 
NTF ansöker kontinuerligt hos Trafikverket om finansiering till av medarbetare inom ”NTF-familjen” 
utarbetade förslag till nya nationella trafiksäkerhetsprojekt. När utfallet av en ansökan blir positivt 
fördelar NTF anslagna medel till tre distrikt i landet, som i sin tur fördelar pengarna mellan distriktets 
olika förbund. NTF Jönköping ingår, tillsammans med NTF Sörmland-Östergötland-Örebro och NTF 
Öst, i det Östra distriktet. 
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Under 2017 var NTF Jönköping engagerat i följande projekt som beviljats finansiellt stöd från 
Trafikverket: 

• Säkra GCM-passager 2017 
• GCM länsvägar 
• Don´t drink and drive skolor 
• Hastighet I tätort 
• Trafiksäkerhet för asylsökande 
• Mätning bältesanvändning 
• Mätning cykelhjälmsanvändning 
• Äldre I trafiken 
• Cykla säkert till skolan 
• Barns färd I bil 

För vart och ett av dessa projekt redogörs kortfattat i det följande. 

• Säkra GCM-passager 2017                                   

Inventerat och klassificerat GCM passager samt farthinder på det statliga riksvägnätet i Jönköpings 
län. (GCM=Gång och-cykel- och mopedpassager) 

• GCM Länsvägar   

Inventerat och klassificerat GCM passager samt farthinder på det statliga länsvägnätet i Jönköpings 
län.                                                

• DDD skola                                                             

3 skolor i länet har fått information och utbildningspaketet Don´t drink and drive som Trafikverket 
tagit fram, samt föreläsningar.  

• Hastighet i tätort  

Hastighetsmätningar med fast radar på kommunala gator i Jönköpings län. 

• Trafiksäkerhet för asylsökande      

I 10 kommuner av länets asylsökande har vi höjt kunskapen om trafik och trafiksäkerhet. 
Organisationer såsom studieförbund och andra som redan har redan har etablerad verksamhet på 
asylboenden har erbjudits studiematerial samt utbildning av cirkelledare. Alla asylsökande har 
deltagit har fått en reflex.    

• Mätningar bältesanvändning 

Observationer av bälte i samtliga av länets 13 kommuner  

• Mätningar hjälm  

Mätningar av cykel- och mopedhjälm i samtliga av länets 13 kommuner utanför skolor och cykelstråk 



   

6                                                                                      
 

• Äldre i trafiken  

Utbildat ca 20 st representanter  i organisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna. 
Som har utbildat i sina organisationer i trafiksäkerhet. 

• Cykla säkert till skolan   

För att få fler barn att cykla säkert till skolan krävs en säker infrastruktur och föräldrar som uppmanar 

barnen att cykla.�NTF testar en metod där vi gör en teoretisk bedömning av skolvägen ur ett 

cyklistperspektiv. Vi uppmanar föräldrar och elever att inventera sin skolväg praktiskt med hjälp av 

verktyget #Minskolväg.  

• Barns färd till förskolan  

Undersökt hur vi färdas med barn i bil  utanför 15 förskolor i 3 av länets kommuner. Undersökningen 
har genomförts i samarbete av HTS Safety AB, Volkswagen Sverige och If Skadeförsäkring AB.  

3.2  Övriga uppdrag 
Vid sidan av de nationella projekten, finansierade av Trafikverket, har det under senare år av 
ekonomiska skäl blivit allt mer angeläget att också försöka, och lyckas, sälja in andra slags 
trafiksäkerhetsrelaterade uppdrag. Huvudsakliga målgrupper och intressenter är här kommuner och 
företag, företrädesvis lite större, vars verksamhet i någon form genererar transporter, alternativt 
sådana som har ett särskilt stort intresse av färre och mindre allvarliga trafikolyckor.  

Några exempel på tjänster som NTF Jönköping kan tillhandahålla är: 

• Trafikmätningar (motorfordon, cyklar, gående – avseende hastighet, flöde etc) 
• Parkeringsinventeringar (beläggning 
• Hållplatsinventering m.a.p. trafiksäkerhet  
• Skolvägsinventering m.a.p. trafiksäkerhet 
• Inventering av GCM-passager 
• Utarbetande av trafiksäkerhetspolicys 
• Utarbetande av trafiksäkerhetsprogram 
• Uttag ur STRADA och statistisk bearbetning av olycksdata 
• Inventering av lokala trafikföreskrifter 
• Trafikflödesanalyser 
• Trafiksäkerhetsinformation för nyblivna föräldrar 
• Skolinformation 
• Nybörjarkurs i cykling för vuxna 
• Föreläsningar 
• Event 
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Exempel på verksamheter som bedrivits i samarbete med länets kommuner 

NTF Jönköpings län stöttade gymnasieskolor med trafiksäkerhetskontroller på studenten 

NTF Jönköpings län stöttade PerBrahe gymnasiet samt ErikDahlbergs gymnasiet i Jönköping med 
trafiksäkerhetskontroller vid studenten. 
Detta skedde i förebyggande syfte att inga elever skulle skada sig på studentflaken då det inträffat 
flera olyckor i landet tidigare år. I år var vi förskonade från olyckor, en bidragande effekt är det 
förebyggande arbetet som NTF Jönköpings län gjorde tillsammans med skolorna, länsstyrelsen samt 
polisen vid studentdagen. 
 

Avtalsuppföljning Jönköpings kommuns skolskjuts 

Den 7, 8 och 9 november samlades samtliga skolskjutsentrepenörer med sina bussar på Krängsbergs 
kontrollplats för att genomgå en flygande inspektion på bussar, samt en kontroll av utrustning som 
enligt avtal ska finnas i bussen.  
NTF Jönköping tillsammans med polisen, MHF och Jönköpings kommun kontrollerade totalt 64 
bussar under dessa 3 dagar. 

Hållplatsinventeringar 

Under år 2017 har NTF Jönköpings län i samarbete med Jönköpings kommun, Habo kommun och 
Sävsjö kommun genomfört inventeringar på 
kommunernas skolskjutshållplatser. Totalt har vi 
inventerat ca 400 hållplatser.  
I detta arbete har NTF använt sig av Trafikverkets 
modell för bedömning av skolskjutshållplatser. 
Säkra och trygga hållplatser och gånganslutningar är 
viktiga av trafiksäkerhetsskäl och för att öka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft. Utöver inventering 
av skolskjutshållplatser har NTF Jönköpings län även 
genomfört riskanalyser på gånganslutningar till och 
från skolskjutshållplats/skolan.  
         
Inventering av kommunernas GCM-passager 
 
Under 2017 har NTF Jönköping inventerat ett antal kommuners gång-, cykel- och mopedpassager för 
att fastställa hur stor andel säkra passager man har. Resultatet presenteras sedan i en 
webbapplikationen Arcgis som administreras av Trafikverket. Där kan man då se hur stor andel säkra 
passager varje kommun som har gjort inventeringen har. 
 
Trafiksäkerhetsanalys av trafikmiljö i Aneby kommun 
 
På uppdrag av Aneby kommun så gjorde NTF Jönköping en trafiksäkerhetsanalys främst kring skolor 
för att hitta åtgärder som främjar trafiksäkerheten för kommunens barn och unga. Vi tittade bland 
annat på hur trafiksituation utanför skolor ser ut, alternativa vägar till och från skolor. I uppdraget 
ingick även att ge förslag på fysiska åtgärder på olika platser för att främja trafiksäkerheten. 
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Trafik och flödesmätningar på kommunala gator 
 
Under 2017 utförde NTF Jönköping ett stort antal flödesmätningar på kommunala gator. 
Mätningarna innebär att vi gör en nulägesanalys där hastigheter, trafikintensiteter, fordonsslag mm 
kan utvärderas. Vi kan genom mätningarna besvara frågor som, när på dygnet är den högsta 
trafikintensiteten, när på dygnet förekommer de högsta medelhastigheterna, vilken typ av fordon 
trafikerar den aktuella vägen och under vilka tider är tung trafik mest frekvent samt beräkning av års-
dygns-trafiken (ÅDT). Med den teknik vi använder kan vi genomföra mätningar från fyra timmar upp 
till en vecka, fjorton dagar eller en månad och därmed få en sammanhållande statistik.    

Reflexaktivitet i samarbete med Jönköpings kommun 

Under hösten 2017 deltog NTF Jönköping tillsammans med Jönköpings kommun i en reflexaktivitet, 
där vi under en kväll var ute och delade ut reflexer till allmänheten och pratade om trafiksäkerhet. 

Trafiksäkerhetsdagar i Tranås 
 
NTF Jönköping har tillsammans med Tranås kommun genomfört trafiksäkerhetsdagar på skolor i 
kommunen. NTF har där bidragit med bland annat föreläsningar kring cykelhjälm, moped och 
generell trafikkunskap. NTF anordnade också tipspromenader med fokus på just trafiksäkerhet. 
 
Bilfri dag i Sävsjö kommun 
 
NTF Jönköping deltog i Sävsjös kommuns satsning på en bilfri dag. Vi erbjöd föreläsningar, främst 
kring barn i bil, och informationsspridning kring cykelsäkerhet, gångsäkerhet, reflexer med mera. 
 
Samverkansgrupper 
NTF Jönköping deltar aktivt i samverkansgrupper i länet. Syftet med dessa grupper är att skapa en 
samsyn på trafiksäkerhetsarbetet i länet. Grupperna utgörs i regel av av tjänstemän från 
kommunerna i närområdet, trafikverket, polisen, räddningstjänst och i vissa fall folkhälsosamordnare 
från Region Jönköping. Dessa grupper ger oss möjlighet att lyfta viktiga trafiksäkerhetsfrågor i 
kommunerna. Och det ger kommunerna möjlighet att byta erfarenheter och få tips och inspiration. 
Vi träffas 4 gånger/år i de olika grupperna. 
 
Temadag Hagabodaskolan Habo 
En temadag riktad för elever i årskurs 7 på Hagabodaskolan i Habo. Dagen innehöll bl.a. Info om 
ANDT, Sociala medier, räddningstjänst mm.  NTF Jönköping var representerade och hade 
föreläsningar om trafiksäkerhet med fokus på moped. 
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Region Jönköping 
 
Region Jönköpings län är med sitt ansvar för sjukvård och hälsofrämjande insatser en självklar 
samverkanspart. Trafikolyckorna är ett av de största folkhälsoproblemen. Förbundets strävan är att i 
Nollvisionens anda reducera antalet döda och skadade i trafiken, vilket även leder till att minska 
sjukvårdens kostnader inom detta område. En värdering av samhällets kostnader vid vägtrafikolyckor 
har tagits fram av Trafikverket och är hämtad från publikationen ”Effektsamband för 
transportsystem, kapitel 6 Trafiksäkerhet”, 2012-08-31. Den samhällsekonomiska kostnaden för en 
trafikolycka består av dels en riskvärdering, som ska spegla kostnaden för olycksdrabbade individer 
på grund av förlust av liv eller hälsa, dels av materiella kostnader i form av kostnader för sjukvård 
administration och skador på egendom samt produktionsbortfall på grund av sjukskrivning eller 
dödsfall. 

Skada Tkr 
Dödsfall 31 331 
Svår 5 672 
Lindrig 267 

 
NTF deltar i Regionens arbete för ökad barnsäkerhet. NTF:s fokus ska ligga på 
utbildning/information i "Barn i Bil" riktat mot BVC, MVC och andra grupperingar med 
föräldragrupper. 
Informationsbehovet kring "Bilens inre säkerhet" är stort bland föräldrar. Det har hänt en hel del 
positivt för barnen i trafiken  de senaste åren. 

Genom Region Jönköpings ekonomiska stöd har NTF Jönköping… 

• under året kunnat fortsätta den samverkan kring aktuella trafiksäkerhetsfrågor med 
olika pensionärorganisationer i Jönköpings län. 

• kunnat träffa nyblivna föräldrar och informera om barnsäkerhet i bil  

• kunnat medverka på 2 olika dagar i länet som utställare och föreläsare med målgrupp 
äldre. 

• kunnat medverka som utställare och föreläsare på ”bilfri dag” i Sävsjö kommun. 

• kunnat hålla föredrag vid hos äldreorganisationer, med särskilt fokus på de risker just 
äldre är särskilt utsatta för i trafiken, 

• i samband med trafiksäkerhetsinformation för småbarnsföräldrar vid 
barnavårdscentraler och öppna förskolor, utifrån barnens perspektiv kunnat tala och 
argumentera för användning av cykelhjälm och reflexer även hos deras föräldrar,  

• kunnat samla tjänstemän i länets kommuner vid ett antal tillfällen för att diskutera en 
samsyn på trafiksäkerhetsarbetet i hela länet.  

• deltagit i regionens samverkansorganisation Insikt/Utsikts förebyggande arbete kring 
alkohol, narkotika, tobak och dopping. 

• deltagit i flera radio- och tidningsintervjuer, bl.a. med fokus på trafiksäkerhet vid 
skolor, och vikten av att använda reflexer och cykelhjälm. 

• bistått olika föräldrarföreningar och lokala råd med tips och aktiviteter för att höja 
trafiksäkerheten. 
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• kunnat tillgodose behovet av grundbemanning och lokaler i Jönköping. 

• Kunnat bedriva konsumentupplysning, och hjälpa länets invånare att välja trafiksäkra 
produkter. 

• Kunnat medverka i olika samråd tillsammans med bla kommuner, föräldraråd, skolor 
och intresserad allmänhet. 

• Kunnat mäta cykelhjälmsanvändningen på barn och unga utanför 8 grundskolor runt 
om i länet. 
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MVC, BVC, Familjecentraler och Öppen förskola 
 

              
               
Information till personal och föräldrar på Öppna förskolor och Familjecentraler 
 
Föräldrar och personal på öppna förskolan och familjecentralerna får titta på en informationsfilm om 
barn i bil, den visar hur viktigt det är att åka baklänges tills barnen är 4-5 år samt att vikten att bälta 
sig själva och sina barn. Information om reflexens betydelse i mörkret samt genomgång om vad en 
säker cykel är ingår i programmet. Även en barnhjälm med det gröna spännet visas på träffarna. Vi 
har även informerat anhöriginvandrare med små barn om vikten av bältesanvändning i bil och i buss.  
 
Intresset för detta område ökar, under 2017 har NTF Jönköpings län gjort ca 70 stycken besök på 
öppna förskolor och familjecentraler i länet. Att jämföra med år 2013 då det genomfördes 31 besök. 
Detta mycket uppskattade arbete möjliggörs av samarbetet NTF Jönköping har med Region 
Jönköpings län. 
 

- ”Vi på Familjecentralen Väster har under många år bjudit in NTF och Eleonor, till vår 
babygrupp 4-7 månader. Dessa besök har varit välbesökta och omtyckta av föräldrar och 
personal. Eleonor har informerat om säkerhet för barn och vuxna i trafiken. Föräldrarna har 
fått möjlighet att ställa frågor alltifrån bilbarnstolar, cykelhjälmar mm. Eleonor har gett 
föräldrar bra tips och råd om säkerhet i trafiken. Samarbetet med NTF är mycket berikande 
för vår verksamhet och de nyblivna föräldrarna”. 

Vi ser fram emot vårt samarbete 

Anneli o Carina  
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Information till personal på MVC och blivande föräldrar 
 
Redan vid besök på mödravårdscentralen bör blivande föräldrar kunna få information om barns 
säkerhet i bilen. Redan vid första resan hem från BB behövs ett babyskydd. 
 
Tjänst 
NTF kan arrangera informationsträffar och utbildningstillfällen för personal och/eller blivande 
föräldrar. Vi demonstrerar olika typer av babyskydd och bilbarnstolar och informerar om vikten att 
inte placera ett barn vid en aktiv airbag. 
 
Syfte 
Att på tidigt stadium ge föräldrar kunskap om barn i bil och trafiksäkerhet. 
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Friskvård, cykling och hjälm 
 

 
 
Bättre hälsa, ökad säkerhet och bättre miljö 
NTF vill stimulera till ett ökat cyklande och mindre bilåkande utan att det blir fler skadade cyklister. 
Med ökad säkerhet menar vi en ökad hjälmanvändning och en säker cykel. 
Separerade cykelvägar är också en viktig säkerhetsfaktor. 
 
Några siffror 
Man räknar med att det skadas cirka 10 000 cyklister varje år. 
Skallskador syns i regel inte utanpå. Många som får ”lättare” hjärnskador kan t ex få så svåra problem 
med koncentrationen att de inte kan sköta ett arbete. En hjälm tar emot den första hårda stöten och 
kan vara skillnaden mellan ett fortsatt friskt liv eller ett liv med handikapp. 
 
 
Statistik och fakta 
De flesta cykelolyckor är singelolyckor ca åttiotvå procent och den vanligaste förekommande 
motparten är en annan cyklist ca åtta procent. Kollisioner med personbil förekommer också i sju 
procent av cykelolyckorna. 
Flest cyklister skadas under våren och försommaren och minst i november och december.  
De flesta cyklisterna skadas inom tättbebyggt område och på allmän väg eller gata. Därefter följer 
allmän väg utanför tättbebyggt område samt cykelvägar. De vanligaste orsakerna till singelolyckorna 
kan relateras till drift och underhåll. 
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Bilbältesanvändningen i Jönköpings län 2017 
NTF gör observationer i samtliga kommuner i länet där vi tittar på bältesanvändandet av förare och 
passagerare. Vi har sedan år 2005 ökat bältesanvändningen i länet från 86 % till höga 97 % år 2017. 
Jönköpings län tredje bäst i Sverige på bältesanvändningen!  

 

Bältesanvändning 2017 nationellt 
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Olycksstatistik baserat på STRADA 

Strada är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. 
Namnet är en förkortning av Swedish Traffic Accident Data Acquisition. Strada bygger på uppgifter 
från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är 
rikstäckande i Strada sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar också in 
uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet.  

 
Preliminär Olyckstatistik Jönköpings län 2017. (Officiella siffror släpps i April) 
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Styrelsens Ledamöter  
     

Ordförande (vald på 1 år)  
Håkan Sörman  Landshövding   
      

Ledamöter  
Eva Timén                                Folkhälsoplanerare       Region Jönköping 

Tommy Hjalmarsson              Bankdirektör    Jönköping 

Marica Härold                         Åkeriägare    Örserum 

Dan Ljungström                      Kommunalråd                                                Vetlanda 

Maria Lund                              VD Eksjöbostäder                           Eksjö kommun 

Thomas Werthen                     Kommunalråd                            Habo kommun 

Carina Ödebrink                       Regionråd    Region Jönköping 

Jonas Ander                   Skadeförebyggare    Länsförsäkringar 

Rune Backlund                          Regionråd                                                     Region Jönköping 

Anders Gustafsson                    Kommunfullmäktiges ordförande                Eksjö kommun 

Henrik Jansson                           Kommunalråd                                Mullsjö kommun 

Hans-Göran Johansson             Kommunalråd                            Värnamo kommun 

Marie Johansson                        Kommunalråd                           Gislaveds kommun 

Anders Samuelsson                   Ordförande SBN                           Jönköpings kommun 

Rolf Högberg       Polisintendent                           Polisområde Jönköping 

 

Revisorer 

Två revisorer och två ersättare  
Till föreningens ordinarie revisor väljs Magnus Axelsson, och ersättare Stefan Schoulz. Från BDO väljs 
auktoriserade revisorn Anna Grimäng Carlman, med ersättare från samma företag. 

Valberedning 

Valberedning  

Bengt Hultkvist sammankallande, Evert Wirfelt samt Sven-Olof Montelin 
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Förbundsstämma med årsmöte 

Den 29 mars 2017 höll NTF Jönköpings län årsmöte i Gislaveds kommun. 
 
Representanter från kommuner, myndigheter, organisationer, försäkringsbolag, Regionen och 
företag med flera deltog. 
 
Förbundstämman började med att Gislaveds kommun hälsade deltagarna välkomna i egenskap av 
värd för stämman. 
 

 
 
 
 
Niclas Palmgren, kommunstyrelsens ordförande  i Gislaveds kommun , inledde med att berätta om 
Gislaved. 

 
 
NTF Jönköpings läns ordförande Håkan Sörman förklarade sedan stämma öppnad. 
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Magnus Nykvist, Växjö Kommun 

”Trafikplanering för ökad trafiksäkerhet” 

Magnus delgav de senaste tankarna och idéerna från det arbete (som pågått under många år) i Växjö 
kommun, vilket bl.a. resulterat i vinst av NTF:s trafiksäkerhetspris ”guldtriangeln” för deras goda 
arbete inom området. 

 
 
Jan Andersson – VTI 

”Människa – Maskin interaktion” 

Jan presenterade de senaste rönen inom: 

• Autonoma fordon 
• Säker cykling 
• Körförmåga vid synfältsbortfall 
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Välbesökt! 
Besökande från bland annat: 
 
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten 
Räddningstjänsten Jönköping  
Höglandets räddningstjänstförbund 
Aneby räddningstjänst  
Region Jönköping 
Motormännen  
Trafikverket 
Representanter för NTF 
NTF ombud 
Kanslipersonal 
 
Medverkande föreläsare: 
Magnus Nykvist, Växjö Kommun 
Jan Andersson, VTI 
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NTF i Jönköping – En flexibel organisation 

 
Vi vet att kunskapen om trafikfrågor över lag kan bli bättre. 
Därför kan NTF i Jönköpings län erbjuda din skola, din förening eller ditt företag en mängd färdiga 
tjänster. Det handlar om allt från skräddarsydd föreläsning till temadagar och konferenser om 
trafiksäkerhet. 
 
NTF i Jönköpings län är en bred organisation med mångårig tradition och kunskap inom 
trafiksäkerhetsområdet. Varje år samarbetar vi med ett stort antal aktörer och myndigheter, bland 
annat Region Jönköpings län, Polisen, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, olika företag och flertalet 
kommuner. 
 
Genom att ständigt bredda vårt kontaktnät innehar NTF en unik kunskap om 
Trafiksäkerhetsfrågor på såväl lokal som nationell nivå.  
Varje år informerar, undervisar och hjälper vi ett stort antal skolor, föreningar och företag. 
Årligen besöker vi 10-talet skolor i Jönköpings län och träffar därmed hundratals barn, ungdomar, 
lärare och rektorer. 
 
NTF Jönköping skräddarsyr utbildningar och föreläsningar efter kundens behov. Det betyder att vi 
utgår från din skolas, ditt företags eller din organisations problem eller frågeställning. 
 
NTF i Jönköpings län kan erbjuda: 
 
Ditt företag/kommun/organisation 
 
• Utformning av trafiksäkerhetspolicy 
• Utbildning av chefer 
• Utbildning personal 
• Sammanför olika aktörer 
• Ordnar konferenser eller temadagar inom trafiksäkerhetsområdet. 
• Utforma projektförslag 
• Utforma Trafiksäkerhetsprogram 
  
 
Din skola/rektorsområde 
 
• Föreläsningar om trafiknykterhet, trimmade mopeder, hastighet och konsekvens, säker cykling och 
cykelhjälm, barn i bil och mycket annat. 
• Anordna temadagar med föreläsning och aktivitet utomhus. 
• Utbilda lärare, rektorer och övrig skolpersonal. 
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NTF i Jönköpings län 
Vi utbildar 

Vi förändrar 
Vi påverkar 

VI FÖRMEDLAR 
vi finns 

 

 

 

Välkommen att kontakta oss 
på telefon 036 – 16 25 51 

www.ntf.se/jonkoping 
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SLUTORD 

Trafiksäkerhet är folkhälsa 

Skadade och dödade människor i trafiken är fortfarande ett av våra största folkhälsoproblem. Årligen 
dör ca 260 människor i trafiken och dessa förlorar i genomsnitt 30 år av sina återstående liv. 
Dessutom får ca 3000 personer bestående skador. Detta kan inte vara acceptabelt anser NTF 
Jönköpings län. Vår verksamhetsidé omfattar tre tydliga ställningstagande: 

• NTFs mål är en trygg och säker vägtrafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas 
allvarligt. 

• NTF ska öka människors vilja att ställa krav på och förmåga att själva bidra till varaktiga 
förbättringar. 

• NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. 
 

Vi är en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk och samordnar det frivilliga 
trafiksäkerhetsarbetet. Genom information och utbildning förmedlar vi kunskap som kan bidra till att 
minska antalet trafikolyckor och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre och mer jämlik hälsa. 
Vi vill genom opinionsbildning öka människors förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till 
ökad trafiksäkerhet. Vårt påverkansarbete sker med utgångspunkt i trafikförordningen och 
trafiksäkerhetsforskningen. Vi värnar oskyddade trafikanter och möter samtidigt varje trafikant med 
grundsynen att alla har ett ansvar för att visa varandra hänsyn och vara uppmärksamma i trafiken. 

Skade- och kostnadsutveckling 

För att bryta den negativa trenden måste man dels fortsätta utbyggnaden av den fysiska trafikmiljön, 
men också satsa på att påverka människan i trafiksystemet. Det går inte ”bygga” bort dåliga 
kunskaper, värderingar och attityder i trafiken. NTF Jönköpings län satsar på att öka sina riktade 
informationsinsatser under 2018 till samtliga målgrupper. NTF kommer även att fortsätta med sina 
riktade insatser gentemot den tunga trafiken.   

År 2017 inträffade det 601 olyckor i Jönköpings län. I dessa olyckor dog totalt 12 personer, 73 
personer skadades allvarlig.( Preliminära siffror) Många av dessa olyckor är mötes och singelolyckor 
och det är två typer av olyckor som ofta resulterar i svåra personskador, ofta med dödlig utgång. 
Även för 2015 och 2016 ser vi att det är dessa typer av olyckor som står för de svåraste 
personskadorna och antalet olyckor.  

En värdering av samhällets kostnader vid vägtrafikolyckor har tagits fram av Trafikverket och är 
hämtad från publikationen ”Effektsamband för transportsystem, kapitel 6 Trafiksäkerhet”, 2012-08-
31. Den samhällsekonomiska kostnaden för en trafikolycka består av dels en riskvärdering, som ska 
spegla kostnaden för olycksdrabbade individer på grund av förlust av liv eller hälsa, dels av materiella 
kostnader i form av kostnader för sjukvård administration och skador på egendom samt 
produktionsbortfall på grund av sjukskrivning eller dödsfall. 

Skada Tkr 
Dödsfall 31 331 
Svår 5 672 
Lindrig 267 
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NTF Jönköpings län 
Org.nr. 826000-7169 
 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
 
Verksamheten 
NTF: 
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en trygg 
och säker trafik. I NTF ingår 14 NTF-förbund, nätverk, medlemsorganisationer och samarbetspartners. 
 
NTF:s verksamhetsidé: 
NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
NTF utgör en sammanhållande kraft förmedlemsorganisationer och nätverk. 
NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja 
att ställa krav och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa. 
Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för 
trafiksäkerheten i Sverige. 
 
Verksamheten: 
Grunden för NTF:s arbete på lång sikt är riksdagens beslut om Nollvisionen, dvs att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i 
vägtransportsystemet. 
Det innebär för NTF Jönköpings del att arbetet under året fortsatte, förutom att försöka påverka människors beteende i trafiken, 
också påverka människors åsikter och vilja att ställa krav på säker trafik och trafikmiljö, dvs skapa opinion. Detta arbete är 
långsiktigt. 
En förutsättning för NTF:s arbete är att man innehar och utvecklar kunskap om trafiksäkerhet och metoder att bedriva 
trafiksäkerhetsarbete. Denna kunskap sprids inom NTF-organisationen och direkt till allmänheten.  
 
Väsentliga händelser samt framtid: 
NTF:s huvuduppdrag är opinonsbildning för en säker trafik. Inom de verksamhetsområden som NTF:s inriktning anger ingår 
opinionsbildning som en viktig del. Det gäller att bearbeta massmedia, politiker och andra beslutsfattare samt alla andra för att 
bestående förändra attityder och beteenden. 
 
NTF Jönköpings län har ett aktiebolag för att mer aktivt kunna vara med på alla marknader och arbeta med trafiksäkerhet, Bolaget 
är helägt av NTF Jönköping och syftet med denna verksamhet är att säkerhetsställa NTF:s fortsatta arbete i länet. 
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Flerårsjämförelse* 

      

       
  2017 2016 2015 2014 2013
Projektmedel  1 058 1 129 236 423 623
Region Jönköpings län  1 000 1 100 1 100 1 100 1 200
Kommun  0 0 0 17 67
NTF övriga intäkter  0 0 3 55 36
Medlemsavgifter  353 348 344 376 374
Övriga uppdragsgivare  471 412 335 201 156
Säker Trafik i Jönköpings Län AB  112 73 7 100 0
Lönebidrag  69 69 74 68 69
Totalt  3063 3131 2099 2340 2525
 Balansomslutning  4 812 773 4 704 709 4 161 196 4 693 772 4 984 091
Soliditet (%)  92,5% 93,8% 93,7% 91,7% 92,1%
Medelantal anställda  3 3 3 3 3
       
*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 
       
 
Resultatdisposition       
       
Förslag till disposition av föreningens vinst       
       
Till stämmans förfogande står       
balanserad vinst   3 715 395   
reservfond   700 000   
årets vinst   35 661   
   4 451 056   
Styrelsen föreslår att       
reservfond   700 000   
i ny räkning överföres   3 751 056   
   4 451 056   
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NTF Jönköpings län 
Org.nr. 826000-7169 
 
RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01

 Not 2017-12-31 2016-12-31
Rörelsens intäkter m.m.       
Nettoomsättning   1 3 062 447 3 130 838
    3 062 447 3 130 838
       
Rörelsens kostnader       
Projektkostnader    -100 558 -78 713
Övriga externa kostnader    -868 599 -749 617
Personalkostnader   2 -2 056 370 -1 788 073
    -3 025 527 -2 616 403
       

Rörelseresultat    36 920 514 435
       
Resultat från finansiella poster       
Ränteintäkter    14 176
Räntekostnader    -1 273 -113
    -1 259 63
       

Resultat efter finansiella poster    35 661 514 498
       

Årets resultat    35 661 514 498
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NTF Jönköpings län 
Org.nr. 826000-7169 
 
BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31

 Not 
TILLGÅNGAR       
       

Anläggningstillgångar       
       
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i koncernföretag   3 100 000 100 000
    100 000 100 000
       
Summa anläggningstillgångar    100 000 100 000
       

Omsättningstillgångar       
       
 
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar    184 940 233 199
Aktuell skattefordran    14 659 17 634
Övriga fordringar    21 994 24 794
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   4 67 107 46 332
    288 700 321 959
       
Kortfristiga placeringar       
Övriga kortfristiga placeringar   5 893 951 893 951
    893 951 893 951
       
Kassa och bank    3 530 122 3 388 799
       
Summa omsättningstillgångar    4 712 773 4 604 709
       
SUMMA TILLGÅNGAR    4 812 773 4 704 709
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       
       

Eget kapital   6    
       
Reservfond    700 000 700 000
Balanserad vinst eller förlust    3 715 395 3 200 897
Årets resultat    35 661 514 498
Summa eget kapital    4 451 056 4 415 395
       
 

Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    117 873 77 224
Övriga skulder    90 340 67 487
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   7 153 504 144 603
Summa kortfristiga skulder    361 717 289 314
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    4 812 773 4 704 709
       
 
 
POSTER INOM LINJEN 
       

Ställda säkerheter    Inga Inga

       

Ansvarsförbindelser    Inga Inga
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NTF Jönköpings län 
Org.nr. 826000-7169 
 
 
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 
Redovisningsprinciper 
 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna 
är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Leasing 

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen 
linjärt över leasingperioden. 
 
Intäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomst till 
nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. 
 
Definition av nyckeltal 
Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 
 
 
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
        
Not 1 Nettoomsättning    2017 2016
        
        
 Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren       
 Projektmedel    1 058 100 1 128 600
 Region Jönköpings län    1 000 000 1 100 000
 Säker Trafik Jönköpings län    111 654 72 679
 Medlemmar    352 735 347 837
 Övriga uppdragsgivare    470 958 412 728
 Lönebidrag    69 000 68 994
     3 062 447 3 130 838
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Not 2 Personal    2017 2016
        
 Medelantal anställda       

 
Medelantalet anställda bygger på av föreningen 
betalda 

      

 närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.       
        
 Medelantal anställda har varit    3,00 3,00
 varav kvinnor    1,00 1,00
        
 
 Löner, ersättningar m.m.       
 Löner, ersättningar, sociala kostnader och       
 pensionskostnader har utgått med följande belopp:       
        
 Löner och ersättningar    1 430 150 1 231 595
 Pensionskostnader    98 638 84 592
 Sociala kostnader    497 360 436 795
 Summa    2 026 148 1 752 982
        
 
 
Not 3 Andelar i koncernföretag    2017-12-31 2016-12-31
        
 Företag   Antal/Kap. Redovisat Redovisat
 Organisationsnummer  Säte andel % värde värde
 Säker Trafik i Jönköpings län AB   1 000 100 000 100 000
 556790-6895  Jönköping 100,00%   
     100 000 100 000
        
 Uppgifter om eget kapital och resultat    Eget kapital Resultat
 Säker Trafik i Jönköpings län AB    1 145 534 552 762
        
 
 
Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    2017-12-31 2016-12-31
        
 Att fördela    14 996 0
 Hyror    29 887 28 087
 Leasing/försäkringar    10 724 6 745
 Lönebidrag    11 500 11 500
     52 111 46 332
        
 
Not 5 Övriga kortfristiga placeringar    2017-12-31 2016-12-31
        
 Kategori  Nom. värde Antal Antal 
 Bas Mix  0 0 396 966 0 396 966
 Obligationsfond  0 0 496 985 0 496 985
     893 951 893 951
        
 Marknadsvärde    1 084 462 1 041 802

 

 
 
 
 

      



9 

 

 
 
 
 
Not 6 Eget kapital       
        
     Reservfond Fritt eget kapital
 Belopp vid årets ingång    700 000 3 715 395
 Årets vinst      35 661
 Belopp vid årets utgång    700 000 3 751 056

 
 
 

      

 
Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    2017-12-31 2016-12-31
        
 Semesterlöneskuld    122 504 100 980
 Övrigt    31 000 43 623
     153 504 144 603
        
 
       
Jönköping 2018-03-14       
       
       
       
Håkan Sörman  Eva Timén  Tommy Hjalmarsson   
Ordförande       
       
       
Marika Härold  Dan Ljungström  Maria Lund   
       
       
       
Thomas Werthén  Carina Ödebrink  Jonas Ander   
       
       
       
Rune Backlund  Anders Gustavsson     
       
       
       
Henrik Jansson   Hans-Göran Johansson    
       
       
       
Marie Johansson   Anders Samuelsson    
       
       
       
Rolf Högberg       
       
       
       
Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 mars 2018 
       
       
Anna Grimäng Carlman   Magnus Axelsson    
Auktoriserad revisor   Förtroendevald revisor    
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERKSAMHETSPLAN 2018 - 2019 

      

 



 

NTF JÖNKÖPINGS LÄN ORG.NR: 826000–7169 036-16 25 51 

 
 
OM NTF  

NTF bildades 1934 på initiativ av den dåvarande kommunikationsministern. Syftet var ”att 

verka för höjd trafikkultur och ökad trafiksäkerhet i Sverige, främst på gator och vägar”. Från 

början var en stor del av NTF:s arbete inriktat på trafiksäkerhetsundervisning i skolan. 

Trafiksäkerhetsarbetet har bedrivits sedan dess med varierande inriktning. Idag är NTF en fri, 

självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell 

och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, kommuner, regioner, företag och 

enskilda personer. Organisatoriskt består NTF av ett gemensamt kansli, 14 länsförbund och 

nationella medlemsorganisationer. I NTF:s länsförbund finns dessutom ett stort antal lokala 

medlemsorganisationer, trafiksäkerhetsföreningar och nätverk.  

NTF har således en lång historia i Sverige och har under 80 år bidragit starkt såväl till det 

stora intresset för trafiksäkerhet i landet som till de stora framgångar vi rönt med minskat 

antal olyckor, dödade och skadade genom åren. NTF har i sitt arbete haft fokus på 

trafiksäkerhet och prioriterat trafiksäkerhet när målkonflikter har uppstått. Ett effektivt och 

framgångsrikt arbete har varit möjligt tack vare organisationens paraplyroll med många 

medarbetare i länsförbund och medlemsorganisationer med hög kompetens och stort 

engagemang.  

     

Trafiksäkerhet är folkhälsa 

Skadade och dödade människor i trafiken är fortfarande ett av våra största folkhälsoproblem. 

Årligen dör ca 260 människor i trafiken och dessa förlorar i genomsnitt 30 år av sina 

återstående liv. Dessutom får ca 3000 personer bestående skador. Detta kan inte vara 

acceptabelt anser NTF Jönköpings län. Vår verksamhetsidé omfattar tre tydliga 

ställningstagande: 

• NTF:s mål är en trygg och säker vägtrafik där ingen accepterar att någon dödas eller 

skadas allvarligt. 

• NTF ska öka människors vilja att ställa krav på och förmåga att själva bidra till 

varaktiga förbättringar. 

• NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. 

 

Vi är en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk och samordnar det 

frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Genom information och utbildning förmedlar vi kunskap som 

kan bidra till att minska antalet trafikolyckor och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre 

och mer jämlik hälsa. Vi vill genom opinionsbildning öka människors förmåga och vilja att 

ställa krav på och själva bidra till ökad trafiksäkerhet. 

Vårt påverkansarbete sker med utgångspunkt i trafikförordningen och 

trafiksäkerhetsforskningen. Vi värnar oskyddade trafikanter och möter samtidigt varje 

trafikant med grundsynen att alla har ett ansvar för att visa varandra hänsyn och vara 

uppmärksamma i trafiken. Viktiga samverkanspartners är Region Jönköpings län, länets 13 

kommuner, Polisen och räddningstjänsten.  

 

Nollvisionen 

Nollvisionen har varit relativt oförändrad i Sverige sedan den introducerades 1997. Sedan 

dess har samhället och transportpolitiken genomgått stora förändringar och vi kan samtidigt se 

att stora förändringar kommer inom den närmaste framtiden. Dessa förändringar pekar på ett 

starkt behov av att utveckla det svenska trafiksäkerhetsarbetet och anpassa det till den 

utveckling vi ser kommer. Regeringen tog under 2016 fram en Nystart för Nollvisionen som 
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visar på högre ambitioner för trafiksäkerheten och en vilja att utveckla Nollvisionen. Vad 

detta kommer att innebära i praktiken återstår att se. 

NTF Jönköping verkar för att bidra till nollvisionens delmål om 220 döda i trafiken år 2020 

genom att arbeta för en halvering av antalet döda i trafikolyckor i Jönköpings län. 

 

Ledning 

Verksamheten leds av verksamhetschefen som är ansvarig för kansliets dagliga verksamhet 

och dess 3 anställda. Styrelsen, med landshövdingen som förbundsordförande, är sammansatt 

med representanter från medlemskommuner, region Jönköping och andra intressenter. 

 

Organisation 

I dagsläget är det 4 personer anställda inom NTF Jönköpings organisation. Ambitionen är att 

bedriva en verksamhet så att organisationen kan utvecklas. 

 

Kunskapsområden 

Verksamheten utgår ifrån 11 kunskapsområden; barn i bil, hastighetsefterlevnad, 

trafiknykterhet, bältesanvändning, moped, säker cykling, reflexer och halkskydd, 

opinionsbildning och konsumentupplysning och Trafiksäkerhet för nyanlända. 

 

Barn i bil 

Jämfört med många andra länder är det få barn i Sverige som dör eller skadas svårt i 

bilolyckor, mycket tack vare att vi låter barnen åka bakåtvänt längre. I andra länder där 

bakåtvänt åkande upphör vid 9–15 månaders ålder ser man en ökning av antalet dödade och 

skadade barn i bil. Den svenska hållningen är att barnen bör sitta bakåtvända till minst fyra 

års ålder, då detta är betydligt säkrare. Ändå vänds många barn till framåtvänt åkande i alltför 

tidig ålder. Tidigare forskning visar också att socioekonomiska faktorer (utbildning, yrke och 

inkomstnivå) samt etnicitet inverkar på individens kunskapsnivå om trafiksäkerhet.  

Vi vill verka för att öka användandet av bakåtvända bilbarnstolar och övrig skyddsutrustning 

för barn bil, samt att i övrigt öka föräldrars kunskap om hur barn åker säkert i bil.  

 

Hastighetsefterlevnad 

Hastigheten på våra fordon är den enskilt mest avgörande faktorn för hur allvarlig en 

trafikolycka blir. Vid ökade hastigheter ökar dessutom bränsleförbrukning och 

koldioxidutsläpp kraftigt utan att väsentliga tidsvinster görs. Människan har en medfödd 

förmåga att uppfatta risken med höjder, men det samma gäller inte för risken med hastighet. 

Det tar därför tid att lära sig att uppfatta risker i trafiken och nya bilförare har svårare att 

uppfatta helhetsbilden i en situation än erfarna bilförare. Trots det anser sig ungdomar vara 

mer trafiksäkra än andra, samtidigt som de underskattar risker i trafiken. Tillsammans bidrar 

de olika faktorerna till att en oproportionerligt stor andel unga, särskilt manliga, förare råkar  

ut för olyckor. Vi vill verka för en ökad hastighetsefterlevnad i trafiken överlag och bland 

unga bil- och mopedförare i synnerhet. 

 
Trafiknykterhet 

Sverige har kommit långt vad gäller trafiknykterhet, men även om andelen påverkade förare 

är låg i jämförelse med andra länder är riskerna i varje enskilt fall så betydande att kraftfulla 

insatser är motiverade.  20 procent av dödsolyckorna i trafiken är drog- och alkoholrelaterade 

och cirka hälften av de omkomna är personer inom gruppen oskyddade trafikanter 

(motorcykel, cykel, moped eller gående). Tillgängligheten på alkohol har ökat, inte minst för 

ungdomar. Forskning visar att en ökad konsumtion leder till ett ökat rattfylleri. Vi vill verka 
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för ökad rattnykterhet i trafiken överlag och bland unga bil- och mopedförare i synnerhet. 

NTF  

Jönköping ska sprida alkohol och drogförebyggande information till minst 5 skolor, samt 

bistå länets övriga aktörer med alkohol och drogförebyggande information. 

 

Bältesanvändning 
Bältesanvändningen i Sverige är generellt hög med en genomsnittlig användning om 94  

procent i riket. Variationerna mellan kommunerna är dock hög och spannet i Jönköpings län 

ligger mellan 89–99 procent. Bilbältet är det mest effektiva sättet att minska skaderisken i en  

kollision. Risken att dö eller skadas svårt i en trafikolycka fördubblas utan bilbältet. 

Forskning visar att socioekonomiska faktorer samt etnicitet samvarierar med individens 

användning av skyddsutrustning i bil. Det finns därför ett stort behov av information om 

vikten av bältesanvändning i dessa grupper. NTF vill verka för att öka bältesanvändningen i 

allmänhet och för dessa utsatta grupper i synnerhet. NTF Jönköping ska mäta 

bältesanvändningen i länets samtliga 13 kommuner, samt sprida resultatet till dels kommuner 

men även till allmänheten genom lokalmedia. 

 

Moped 

 Av de 15-åringar som kör moped har ca 50 procent av pojkarna trimmat sina mopeder och ca 

15–20 procent av flickorna. I de flesta olyckor med moped är mopeden trimmad. Sverige fick 

en ny lag om utbildning för att köra moped år 2009. Den nya lagen tillsammans med 

minskade årskullar av 15-åringar har bidragit till att både antalet mopeder och antalet 

ungdomar som kör moped har minskat. Nu ser vi större kullar av 15-åringar och därmed 

också en risk för att olyckorna kommer att öka igen. I denna åldersgrupp tar ungdomarna ett 

stort kliv in i vuxenvärlden. Rörelsemönstret ändras och de förflyttar sig längre sträckor i 

trafiken på egen hand. Vi vill verka för att färre ungdomar är representerade i trafikolyckor. 

NTF Jönköping ska mäta mopedhjälmsanvändningen i länets samtliga 13 kommuner, samt 

sprida resultatet till allmänheten genom lokalmedia. 

 

Säker cykling 

Ökad cykling medför positiva effekter för folkhälsan i form av vardagsmotion, miljövinster 

genom minskade utsläpp och det ger även positiva effekter för framkomligheten i städer. De 

allvarliga cykelolyckorna har dock ökat under flera år. Varje dag skadas personer i 

cykelolyckor så allvarligt att de måste läggas in på sjukhus. Cykelhjälmen mer än halverar 

risken för en allvarlig skada vid en olycka och är därför en viktig skyddsutrustning. Det är 

dock alltför få som använder cykelhjälm. Cirka 33 procent av cyklisterna i Jönköpings län 

använder cykelhjälm, jämfört med 41 procent i riket. 2005 fick vi en lag i Sverige att alla barn 

upp till 15 år ska använda cykelhjälm. Användningen är större i denna åldersgrupp men långt 

ifrån tillfredsställande. 67 procent av barn upp till 15 år som cyklar använder cykelhjälm i  

Jönköpings län. Tittar man på barn 13–15 år är siffran 35 procent. Mot denna bakgrund vill vi 

verka för att fler använder cykelhjälm.  Därutöver vill vi även öka kunskapen om trafikregler  

för cyklister, hur man hanterar cykeln på olika underlag samt vikten av synlighet. NTF 

Jönköping ska mäta cykelhjälmsanvändningen vid minst 15 skolor/cykelstråk samt sprida 

kunskap om vikten av att använda cykelhjälm till allmänheten, samt delta vid minst 3 

informationsinsatser riktade mot föräldrar. 

 

Reflex 

40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att 

bära reflexer minskar risken för att råka ut för en olycka betydligt. Reflexer hör inte bara 

hemma på mörka landsvägar. Även i stadstrafik är det viktigt att bära reflex. De flesta olyckor  
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med gående sker i tättbebyggda områden, i upplyst stadsmiljö. Vi vill informera om vikten av 

att använda reflexer och belysning på ett sätt som ökar synbarheten. Mätningar som NTF  

Jönköping gjort visar att det är endast ca 10–12 procent av fotgängare i tätbebyggt område 

som använder reflex. NTF Jönköping ska delta i reflexkampanjer i minst 4 kommuner.  

 

Äldre i trafiken 

Fallolyckor i trafikmiljön är ett omfattande problemområde som får allt större 

uppmärksamhet. 3 500 fotgängare skadas allvarligt årligen i fallolyckor i trafiken i Sverige, 

vilket kan jämföras med att 150 fotgängare skadas allvarligt i kollision med fordon. Äldre  

över 65 år är överrepresenterade i olycksstatistiken. Orsaken är att benskörhet ökar med 

åldern och att balans och muskelstyrka minskar. Kvinnor, som drabbas hårdare av benskörhet 

än män, är dubbelt så skadedrabbade som män. Ett olycksfall som för en yngre människa  

resulterar i en lindrig skada med snabb återhämtning kan för den äldre innebära livslång 

konvalescens och permanent nedsatt funktionsförmåga. Forskningen bedömer att  

förebyggande av halkolyckor vintertid har en stor potential att minska fallolyckor. Vid sidan 

av en förbättrad vinterväghållning på gångytor så är halkskydd eller skor med inbyggda 

dubbar en bra investering för att hålla sig på benen vintertid. Vi vill bidra med information till 

äldre fotgängare om vikten av att använda halkskydd samt om hur halkskydden bör provas ut. 

Vi vill också bidra till att sprida trafiksäkerhetskunskap till länets pensionärsorganisationer, t 

ex genom att medverka på kommunernas seniordagar etc. NTF Jönköpings ska medverka vid 

minst 4 sammankomster för pensionärsorganisationer och sprida trafiksäkerhetsinformation. 

 

Opionsbildning 

Ett av NTF:s huvuduppdrag är att skapa debatt och lyfta trafiksäkerhetsfrågorna i samhället. 

NTF Jönköpings län har framgångsrikt gjort detta, främst genom länets dagstidningar, radio 

och TV. Massmedia och NTF Jönköping samverkar i syfte att ständigt hålla 

trafiksäkerhetsfrågor aktuella. NTF Jönköping ska medverka i lokalmedia vid minst 10 

tillfällen, gärna i anknytning till stora trafikhelger. 

 

Konsumentupplysning 

NTF Jönköpings län har en viktig roll att förse konsumenterna med rätt information så de kan 

göra trafiksäkra val av både produkter och tjänster. Genom undersökningar och  

granskningar sätter vi fokus på aktuella frågor allt från taxiresor till säkra fordon. De senaste 

åren har vi genomfört mopedundersökningar som riktat sig både till ungdomar och  

mopedhandlarna. Dagligen besvarar vi också frågor kring trafiksäkerhet via telefon och e-

post. NTF Jönköping ska delta vid minst 3 trafiksäkerhetskampanjer. 

 

Trafiksäkerhet för nyanlända 

Idag har vi mer än 150 000 asylsökande i Sverige. Av dessa är det ca 90 000 personer som 

befinner sig på ett asylboende i väntan på att få uppehållstillstånd. Väntetiden för att få besked 

är idag ca 8 månader. Det är inte ovanligt att boendet för de asylsökande ligger lite utanför 

tätorten. Avsaknad av kollektivtrafik och gång- och cykelvägar innebär att många rör sig till 

fots längs våra vägar. Vintertid dessutom i mörker. Antalet fotgängare som dör i trafiken är ca 

120 personer per år och skadade ca 6 500. Med det stora antal oskyddade trafikanter som idag 

ökar längs våra vägar finns en risk att antalet döda och skadade fotgängare ökar. De 

asylsökande har i många fall inte kunskapen om vilka regler som gäller i Sverige kring trafik  

och körkort. Det finns även kulturskillnader som kan påverka beteendet i trafiken. Genom 

projektet vill vi ge asylsökande förutsättningar till goda levnadsvillkor och kunskap som  
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skyddar dem från olyckor i trafiken. 

Den information som idag ges på asylboenden är mycket varierande och beror på intresse för 

frågan i de organisationer som har verksamhet på boendena.  

 

 

Prioriterade insatsområden  

 

• Barn i bil 

Vi avser att: 

o Genomföra minst 60 besök på öppna förskolor, BVC & MVC och informera 

nyblivna föräldrar om barn i bil. Vi kommer då informera ca 600 nyblivna 

föräldrar om barnsäkerhet i trafiken. 

o Fortsätta vår uthyrningsverksamhet av bilbarnskydd. 

o Bistå personal på öppna förskolor, BVC och MVC med utbildning, 

information och material kring barnsäkerhet i trafiken. 

o Konsumentupplysning gentemot länets invånare. 

o Söka efter arenor där vi kan stötta föräldrar i utsatta grupper. 

 

• Säker cykling 

Vi avser att: 

o Mäta cykelhjälmsanvändningen vid skolor och större cykelstråk bland både 

barn och vuxna i länets samtliga 13 kommuner. 

o Genom informationskampanjer påtala vikten av att använda cykelhjälm. 

o Inventera säkra cykelvägar i ett antal kommuner. 

o I samarbete med Region Jönköpings län undersöka cykelhjälmsanvändningen 

bland barn i grundskolan ser ut. 

 

 

 

• Förbättrad hastighetsefterlevnad. 

Vi avser att: 

o Bistå polisen med hastighetsmätningar på utsatta sträckor. 

o Delta i insatsveckor som syftar till bättre efterlevnad av hastigheter. 

o Genomföra hastighetskampanjer i samverkan med länets kommuner. 

o Genom utvalda insatser bidra till bättre hastighetsefterlevnad bland den tunga 

trafiken exempelvis länets bussoperatörer och godstransportörer 

o Sprida information och kunskap kring hastighetens betydelse för olyckor. 

 

 

• Trafiksäkerhet för nyanlända 

Vi avser att: 

o Ge asylsökande en ökad kunskap kring trafiksäkerhet och trafikregler i Sverige 

o Minska risken för att målgruppen dödas eller skadas svårt i trafiken genom 

riktade insatser 

o Utbilda samarbetspartners i NTF:s utbildningspaket Trafiksäkerhet på lätt 

svenska. 

o Tillsammans med samarbetspartners besöka boenden i länet. 

o Utdelning av trafiksäkerhetsprodukter till asylsökande. 

o Genomföra riktade informationsinsatser på temat barnsäkerhet i trafiken. 
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• Trafiksäkerhet för unga 

Vi avser att: 

o Ta fram en strategi för att arbeta med trafiksäkerhet i länets skolor. 

 

 

Arbetssätt/strategi 

Bedömningen är att ovan nämnda områden finns en stor trafiksäkerhetspotential och att 

åtgärder kan sättas in snabbt, då såväl kunskaper som erfarenheter från tidigare insatser är 

kända hos förbundets medlemmar. Åtgärderna kanaliseras i första hand genom förbundets 

nätverk av samverkanspartners.  



Ekonomiplan 2018

Intäkter 

Region
Jönköpings län 700,000

Projektmedel NTF C 1,100,000

Säker Trafik Jönköping AB 200.000

Kommunal medlemsavgift 350.000

Övriga uppdragsgivare 350.000

Totalt 2.700.000

Kostnader

Externa 
konsulttjänster 460,000

Projektkostnader 200.000

Personalkostnader 1.500.000

Kanslikostnader 500.000

Totalt 2.660.000

Förväntat resultat 40.000
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