
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
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Styrelse/Nämnd: Tekniska utskottet

Dag, tid: 2020-02-25, kl. 10:00-15:30

Plats: Tekniska förvaltningen, sammanträdesrum Gillet

Ärenden: Dnr: Sida:

Beslutsärenden
1 Val av justerare

Redovisning av delegationsbeslut
2 Redovisning av delegationsbeslut 2020 TU.2020.8 3

Beredningsärenden
3 Investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022-

2025 
TU.2020.22 4 - 47

4 Åtgärdsvalsstudie  Gislaved-Smålandsstenar-
Värnamo-Bor  Oskyddade trafikanter

TU.2020.31 48 - 125

5 Förstudie om konstsnöspår i Borgen TU.2019.176 126 - 237

6 Tidigare uppspolning av is i Talavidshallen TU.2020.32 238 - 240

7 Från FAR-kund till helkund TU.2020.29 241 - 243

8 Nytt boknings- och bidragssystem TU.2020.30 244 - 245

9 Motionsspår i Bor TU.2020.27 246 - 248

10 Införande av taxa på padelbanan i Bor TU.2019.126 249 - 253

11 Omläggning av taket på Ohs bruks ”museum”  TU.2019.7 254 - 255

Informationsärenden
12 Källsortering i kommunala verksamheter TU.2020.23 256 - 257

13 Förvaltningschefen informerar

14 Övrig information 258

15 Övrigt

Sent inkomna ärenden
16 Ansökan om investeringsbidrag avseende parkering 

och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Racketcenter 
och IFK Värnamos anläggning, Ljusseveka

TU.2020.36 259
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Gottlieb Granberg
Ordförande

Marie Netz
Sekreterare
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DELEGATIONSBESLUT
2020-01-14

Kommunledningsförvaltningen Dnr: TU.2020.8

 1 (1)

Redovisning av delegationsbeslut 2020

Redovisning av delegationsbeslut för januari 2020  /

1.     Förvaltningschefen;                   
        personalärenden                           1–9.   2020      

2.     Produktionschefen;                                                   
        personalärenden                                                        
        
3.     Fastighetschefen;                                                       
        personalärenden
        uthyrning av bostäder/lokaler                                

4.      Enhetschefen;
         personalärenden                               -

 
5.       Fritidschef:
          Personalärenden                               -
          Förändrade öppettider

6.       Ordförande:                               
          delegationsbeslut

Beslut

Tekniska utskottet beslutar                                                                   
att   godkänna redovisning av fattade delegationsbeslut under  
januari 2020. 

Marie Netz
Nämndsekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-18

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.22

 1 (1)

Investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 
2022-2025 

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har begärt att få in alla nämnders 
förslag på investeringsbudget för 2021 samt investeringsplan för 
åren 2022-2025 senast 11 mars 2020. 

På sammanträdet den 11 februari 2020 presenterades arbete och 
beredning med investeringsplanen för tekniska utskottet 2021-
2025: 

11 februari - Syfte – beskriver identifierade nya/förändrade 
behov. Fortsatt arbete och beredning.
Tekniska förvaltningen bjuder in till dialog med alliansen och 
opposition            
25 februari -Beredningsarbete – arbetsläge och dialog om 
investeringsbudget samt budgetplan. 
11 mars -   tekniska förvaltningens förslag till tekniska utskottet.
TU förslag till KS beslutas.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen.

Marie Netz Jesper du Rietz
Nämndsekreterare Förvaltningschef
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Investeringsbudget 2021-2023
Investeringsplan 2024-2025

Arbete och beredning
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Arbete och beredning

• 11/2 Beredningsärende TU
• Syfte: TF beskriver identifierade nya/förändrade behov
• TF markerar i investeringsbudget/plan 2020-2024
• Diskussion

• 25/2 Beredningsärende TU
• TF beskriver arbetsläge
• Diskussion
• Minst 2 h på TU

• 11/3 TF förslag till TU samt TU förslag
• 11/3 TF lämna in förslag inkl projektblad

TF bjuder in till dialog med alliansen respektive oppositionen, före 25/2
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VÄRNAMO KOMMUN sida 1(41)

1(41)

2019-12-13

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Nämndernas förslag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025
2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2025

SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 225 316 289 380 291 340 247 980 222 639 0 0 0 0 0

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 43 000 68 000 42 000 5 000 48 000 0 0 0 0 0

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA 80 500 89 000 59 000 54 400 37 500 0 0 0 0 0

TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR 348 816 446 380 392 340 307 380 308 139 0 0 0 0 0

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL
INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING -30 000  -30 000  -31 400  -43 400  -49 400  0 0 0 0 0

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL
INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 0 0 0 0 0

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL
INVESTERINGAR -39 000 -39 000 -40 400 -52 400 -58 400 0 0 0 0 0

TOTALA "NETTOINVESTERINGAR" 309 816 407 380 351 940 254 980 249 739 0 0 0 0 0
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VÄRNAMO KOMMUN sida 2(41)

2(41)

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet

Beslutad av kommunfullmäktige 190619 samt
efter genomfört nämndsuppdrag Nämndernas förslag

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025
Belopp i tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2025

Tekniska utskottet 178 237 220 826 241 826 201 254 174 490 0 0 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnd 14 108 24 751 18 209 19 245 25 275 0 0 0 0 0

Omsorgsnämnd 7 200 9 540 10 260 9 720 8 190 0 0 0 0 0

Medborgarnämnd 1 283 1 139 1 139 1 139 1 139 0 0 0 0 0

Samhällsbyggnadsnämnd 4 437 2 957 6 620 999 2 862 0 0 0 0 0

Kulturnämnd 1 810 6 640 1 573 1 718 1 740 0 0 0 0 0

Servicenämnd 12 109 14 080 6 983 9 587 4 940 0 0 0 0 0

Kommunstyrelse/Campus 840 645 455 810 630 0 0 0 0 0

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning 5 292 8 802 4 275 3 508 3 373 0 0 0 0 0

SUMMA 225 316 289 380 291 340 247 980 222 639 0 0 0 0 0
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VÄRNAMO KOMMUN sida 3(41)

3(41)

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025
Belopp i tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2025

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd 4 891 4 756 1 756 1 784 1 770 4 756 1 756 1 784 1 770 1 770

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning,
Maskiner/Utrustning, Parker 28 200 34 820 41 220 22 120 21 870 34 820 41 220 22 120 21 870 21 770

Fritid 3 796 6 750 6 550 6 050 8 050 6 750 6 550 6 050 8 050 16 250

Fastighet 141 350 174 500 192 300 171 300 142 800 143 000 224 300 216 300 152 800 42 300

SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN. 178 237 220 826 241 826 201 254 174 490 189 326 273 826 246 254 184 490 82 090
220 826 241 826 201 254 174 490
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VÄRNAMO KOMMUN sida 4(41)

4(41)

Tekniska utskottets förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025
2021 2022 2023 2024 2025

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd

Gator och vägar, GC-vägar,  Belysning,
Maskiner/Utrustning, Parker

Fritid

Fastighet

SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN.
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VÄRNAMO KOMMUN sida 5(41)

5(41)

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel skall
kunna användas skall startbeslut
fattas av KF.

TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av
TU utan beslut i KF

TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av
TU utan beslut i KF

Teknisk förvaltning stab
Tekniska administration
Inventarier TU TU 001

200001
200002 70 80 80 100 100 80 80 100 100

IT-utrustning TU TU 003
200002
200003 160 176 176 184 170 176 176 184 170

Lakvattenrening TU TU 109 2 361 500 500 500 500 500 500 500 500

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027 5 700 2 000 3 000 5 700 3 000

Skyfallsvägar
KF-
beslut KF 236 300 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Översvämningsåtg Omr 1
östermalm-Malmövägen

KF-
beslut KF 043 4 000 4 000 4 000

Översvämningsåtg Omr 2a
Karlsdal

KF-
beslut KF 044 8 000 8 000 8 000

Översvämningsåtg Omr 2b
Pelikanen

KF-
beslut KF 045 7 000 7 000 7 000

Översvämningsåtg Omr 3
Åbroparken-Lasarettsomr

KF-
beslut KF 046 26 000 15 852 26 000

Översvämningsåtg Omr 4
Tinas Ö

KF-
beslut KF 047 10 500 10 500 10 500

Översvämningsåtg Omr 5 Kv
broarna - Finngatan

KF-
beslut KF 048 1 000 1 000 1 000

Översvämningsåtg Omr 6
Finnvedsvallen-Sandgatan

KF-
beslut KF 049 8 500 8 500 8 500

Översvämningsåtg Omr 7
Ljusseveka

KF-
beslut KF 050 11 500 11 500 11 500

Översvämningsåtg Omr 8 Kv
Spiggen

KF-
beslut KF 051 11 500 11 500 11 500

SUMMA TU, Stab, Samhsk 4 891 4 756 1 756 1 784 1 770 79 852 4 756 1 756 1 784 1 770
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8b/1572343932581/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8c/1572343932599/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041988/1555344798898/TU109Lakvattenrening.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b4/1556976121546/KF027RensningavLagan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b67/1572343932103/KF236_17-311-009Skyfallsvagar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b5/1556976121565/KF043oversvamningsatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b6/1556976121577/KF044Oversvamningsatg.Karlsdal.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b7/1556976121607/KF045oversvamningsatgPelikanen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b8/1556976121621/KF046Oversvatg,Omr.3Abrop-Lasomr.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b9/1556976121635/KF047oversvamningsatgTinasO.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121ba/1556976121648/KF048oversvatgKvbroarna-Finngatan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121bb/1556976121660/KF049oversvamningsatgFinnvedsvall-Sandg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121bc/1556976121672/KF050oversvamningsatgLjusseveka.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121bd/1556976121686/KF051oversvamningsatgKvSpiggen.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 6(41)

6(41)

Tekniska utskottets förslag
Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

2025 Framtid Kommentarer
Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras av
TU utan beslut i KF

100

170
500

1 000 2 000

4 000

8 000

7 000

15 852

10 500

1 000

8 500

11 500

11 500

1 770 0 0 0 0 0

Tekniska förvaltningens bruttolista

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

K
al
ky
ln
iv
å

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr ek.syst

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel skall
kunna användas skall startbeslut
fattas av KF.

Teknisk förvaltning stab
Tekniska administration
Inventarier TU TU 001

200001
200002

IT-utrustning TU TU 003
200002
200003

Lakvattenrening TU TU 109

Samhällsskydd

Rensning Lagan TU KF 027

Skyfallsvägar
KF-
beslut KF 236

Översvämningsåtg Omr 1
östermalm-Malmövägen

KF-
beslut KF 043

Översvämningsåtg Omr 2a
Karlsdal

KF-
beslut KF 044

Översvämningsåtg Omr 2b
Pelikanen

KF-
beslut KF 045

Översvämningsåtg Omr 3
Åbroparken-Lasarettsomr

KF-
beslut KF 046

Översvämningsåtg Omr 4
Tinas Ö

KF-
beslut KF 047

Översvämningsåtg Omr 5 Kv
broarna - Finngatan

KF-
beslut KF 048

Översvämningsåtg Omr 6
Finnvedsvallen-Sandgatan

KF-
beslut KF 049

Översvämningsåtg Omr 7
Ljusseveka

KF-
beslut KF 050

Översvämningsåtg Omr 8 Kv
Spiggen

KF-
beslut KF 051

SUMMA TU, Stab, Samhsk
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8b/1572343932581/TU001Tekniskadministrationinv.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8c/1572343932599/TU003ITutrustn.arligtanslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041988/1555344798898/TU109Lakvattenrening.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b4/1556976121546/KF027RensningavLagan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b67/1572343932103/KF236_17-311-009Skyfallsvagar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b5/1556976121565/KF043oversvamningsatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b6/1556976121577/KF044Oversvamningsatg.Karlsdal.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b7/1556976121607/KF045oversvamningsatgPelikanen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b8/1556976121621/KF046Oversvatg,Omr.3Abrop-Lasomr.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121b9/1556976121635/KF047oversvamningsatgTinasO.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121ba/1556976121648/KF048oversvatgKvbroarna-Finngatan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121bb/1556976121660/KF049oversvamningsatgFinnvedsvall-Sandg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121bc/1556976121672/KF050oversvamningsatgLjusseveka.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121bd/1556976121686/KF051oversvamningsatgKvSpiggen.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras
av TU utan beslut i KF

TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras
av TU utan beslut i KF

Gator och vägar

Beläggningar TU TU 017 3 0008 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Förbättring gator-trottoarer TU TU 007 3 0010 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Broar-viadukter TU TU 008 3 0024 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009 3 0015 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Utsmyckning av rondeller TU TU 023 1133 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Väderskydd och hållplatser TU TU 015 3 0028 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 3 2 000 250 1 000 250 2 000 1 000 250 Götavägen?
Förstudie och byggnation
infrastruktur Gummifabriken

KF-
beslut KF 024 3 2998 6 000 2 000 2 000 6 000 2 000 Status?

Gc-passage Sveavägen-
Folkhögskolebacken TU KF 204 1 000 1 000 1 000 1 000 Åtg 2021?

Renovering av vidukten
KF-
beslut KF 025 3 210016 7 000 3 000 4 000 7 000 3 000 4 000 Åtg 21-22?

Lagmansgatan
Ouchterlonygatan

KF-
beslut KF 010 3 11 000 11 000 11 000 11 000

Avsmalning Vråenv
KF-
beslut KF 231 3 2 500 2 500 2 500 2 500

Parkeringshus i Värnamo
centrum

KF-
beslut KF 207 3 51 000 51 000 51 000 51 000

Utreda o bygga trafiklösn kv
Kärleken

KF-
beslut KF 008 3 3 500 3 000 3 500 3 000 OB 500?

Trafikåtg ny förskola
Magnusgatan TU KF 009 3 1 000 1 000 1 000 1 000
Hastighetsdämpande åtg
Grevv/Västbog TU TU 217 3 800 400 50% Statsbidrag 800

Åtg 202?
Status?

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 3 800 800 800 800
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041976/1555344740665/TU017_12-311-001 Belaggningar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041971/1555344740612/TU007_13-311-004Forbattring gator-trottoarer.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041972/1555344740624/TU008_12-311-002 Broar och viadukter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041973/1555344740637/TU009_13-311-005 Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041978/1555344740692/TU023_15-311-004 Utsmyckning rondeller.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041975/1555344740656/TU015_12-311-003 Vaderskydd och hallplatser.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041977/1555344740679/TU022_15-313-002 Atgarder ny hastighetsplan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196c/1555344740553/KF024_15-311-002 Byggn_Infrastr Gummifabriken.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b64/1572343932037/KF204_16-313-004 GC-Passage Sveav-Folkh%C3%B6gsk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5a/1572343931915/KF025_13-311-003 Renovering av viadukten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196b/1555344740537/KF010_06-311-001Lagmansg-Ouchterlonyg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196f/1555344740586/KF231_17-311-007 Avsmalning Vraenv%C3%A4gen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196e/1555344740574/KF207 16-311-002 Parkeringshus i Vmocentrum.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041969/1555344740519/KF008_18-311-002UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b55/1572343931861/KF009_18-311-004TrafikatgnyforskolaMagnusg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5042a82/1557206085289/TU217Hastighetsdamp atg Grevv_V%C3%A4stbog.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504197b/1555344740722/TU218_Karlsdal v%C3%A4g i bostadsomr%C3%A5de_ 19-24900-007.pdf
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Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 3 500 500 500 500

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-
beslut KF 243 3 5 000 5 000 5 000 5 000 Status?

Gc-vägar

Gc-vägar (TU prioriterar) TU TU 006 3 211001 4 140 3 150 4 500 4 500 4 500 3 150 4 500 4 500 4 500 4 500 Status? Prio?

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 3 850 850 850 850 Status?
GC-lösning Apladalsg-
Lagmansg TU TU 220 3 1 250 1 250 1 250

Status? Åtg
2020

Säkra skolvägar TU TU 221 3 500 100 100 100 100 100 500 100 100 100 100 Status?

Planskild korsning Mossle
KF-
beslut KF 252 3 5 000 5 000 5 000 5 000

Beslut i vår, 3 -
15 mln

Planskild cykelväg
Silkesv/Halmstadv

KF-
beslut KF 253 3 2 500 2 500 2 500 2 500 Lösning?

Samåkningsparkering NÖ
infarten TU TU 222 3 1 000 1 000 1 000 1 000
Centrumförnyelse gå-ytor TU TU 203 3 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Handikappåtgärder TU TU 010 3 0011 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gc-väg Doktorsgatan TU KF 205 3 1 400 1 400 1 400 Status?
GC-väg Gränsgatan TU TU 223 3 1 000 1000? 1 000
GC-väg Gränsgatan/Doktorsg TU TU 224 3 700 700
Gc-led Värnamo-Bor TU KF 033 3 1 500 1 500 1 500 1 500 ÅVS status?
Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034 3 8 000 4 000 8 000 4 000 ÅVS status?

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista
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Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras
av TU utan beslut i KF

TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras
av TU utan beslut i KF

14

https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504197c/1555344740731/TU219_Utf Vaxjov_Smalandsg_ 19-24930-008.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041970/1555344740602/KF243_17-311-010 Trafikatgarder Prostsjon.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8d/1572343932610/TU006GC-vagar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198f/1555344825937/TU005Gc-vag_Nydalavagen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041996/1555344826015/TU220 Gc-losning_Apladalsg_Lagsmansg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041997/1555344826026/TU221Sakra_skolvagar_ 19-24900-002.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198d/1555344825917/KF252Planskild_korsning_Mossle_ 19-24900-003.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198e/1555344825926/KF253Planskild_cykelvag Silkesv_Halmstadsv.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041998/1555344826036/TU222Samakningspark NO infarten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041995/1555344826001/TU203Centrumfornyelsega-ytor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041991/1555344825957/TU010Handikappatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198c/1555344825903/KF205Gc-vagDoktorsgatan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041999/1555344826048/TU223Gc-vag Gransgatan_ 19-24930-006.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504199a/1555344826061/TU224Gc-vag Gransgatan_Doktorsg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198a/1555344825882/KF033GC-ledVarnamo-Bor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198b/1555344825892/KF034GC-ledBredaryd.pdf
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Belysning
Gatubelysning TU TU 016 3 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Maskiner/Utrustning
Arbetsmaskiner
produktionsavdelningen TU TU 025 3 213001 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620 4 620 Status, OB?

Övriga inventarier gata
och förråd TU TU 012 3 210006 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Status OB?

Parker
Investeringar i parker och
lekplatser TU

TU 030-
034 3 214001 1 440 1 350 1 350 1 350 1 350 4 000 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 4000? Parken?

Laganstråket TU KF 019 3 214014 1 300 1 300 1 300 ? ? ? ?
Investeringar enligt
Bolaskogsmodellen TU KF 020 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Apladalen ny marknadsstuga TU KF 021 3 1 100 800 1 100 Srtatus OB?
Apladalen Nybyggnad scen
och toaletter

KF-
beslut KF 022 3 3 300 3 300 3 300 3 300 Aktuell?

Åbroparken/Enehagsparken,
upprustn, modernisering, gång-
och cykelbro mm

KF-
beslut KF 014 2 7 500 7 500 7 500 7 500 Aktuell?

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 3 500 500 500 500 Aktuell?

SUMMA TU, Gator mm 28 200 34 820 41 220 22 120 21 870 34 820 41 220 22 120 21 870 21 770

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras
av TU utan beslut i KF

TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras
av TU utan beslut i KF
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041993/1555344825980/TU016 11 380 002-Gatubelysning.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8f/1572343932663/TU025_Arbetsmaskiner.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8e/1572343932634/TU012_Ovr inv gata o forrad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b90/1572343932694/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b59/1572343931899/KF019Laganstaket.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041980/1555344772550/KF020Inv.enligtBolaskogsmodellen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041981/1555344772564/KF021Apladalennymarknadsstuga.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041982/1555344772578/KF022Apladalennybygg.scenochtoaletter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504197e/1555344772521/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041984/1555344772600/TU210FickparkenPlaten.pdf
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Tekniska utskottets förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras
av TU utan beslut i KF

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

K
al
ky
ln
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å

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

Gator och vägar

Beläggningar TU TU 017 3 0008

Förbättring gator-trottoarer TU TU 007 3 0010

Broar-viadukter TU TU 008 3 0024

Trafiksäkerhetsåtgärder TU TU 009 3 0015

Utsmyckning av rondeller TU TU 023 1133

Väderskydd och hållplatser TU TU 015 3 0028
Åtgärder ny hastighetsplan TU TU 022 3
Förstudie och byggnation
infrastruktur Gummifabriken

KF-
beslut KF 024 3 2998

Gc-passage Sveavägen-
Folkhögskolebacken TU KF 204

Renovering av vidukten
KF-
beslut KF 025 3 210016

Lagmansgatan
Ouchterlonygatan

KF-
beslut KF 010 3

Avsmalning Vråenv
KF-
beslut KF 231 3

Parkeringshus i Värnamo
centrum

KF-
beslut KF 207 3

Utreda o bygga trafiklösn kv
Kärleken

KF-
beslut KF 008 3

Trafikåtg ny förskola
Magnusgatan TU KF 009 3
Hastighetsdämpande åtg
Grevv/Västbog TU TU 217 3

Karlsdal, väg i bostadsomr TU TU 218 3

16

https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041976/1555344740665/TU017_12-311-001 Belaggningar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041971/1555344740612/TU007_13-311-004Forbattring gator-trottoarer.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041972/1555344740624/TU008_12-311-002 Broar och viadukter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041973/1555344740637/TU009_13-311-005 Trafiksakerhetsatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041978/1555344740692/TU023_15-311-004 Utsmyckning rondeller.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041975/1555344740656/TU015_12-311-003 Vaderskydd och hallplatser.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041977/1555344740679/TU022_15-313-002 Atgarder ny hastighetsplan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196c/1555344740553/KF024_15-311-002 Byggn_Infrastr Gummifabriken.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b64/1572343932037/KF204_16-313-004 GC-Passage Sveav-Folkh%C3%B6gsk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5a/1572343931915/KF025_13-311-003 Renovering av viadukten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196b/1555344740537/KF010_06-311-001Lagmansg-Ouchterlonyg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196f/1555344740586/KF231_17-311-007 Avsmalning Vraenv%C3%A4gen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504196e/1555344740574/KF207 16-311-002 Parkeringshus i Vmocentrum.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041969/1555344740519/KF008_18-311-002UtrbyggatrafiklosningkvKarleken.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b55/1572343931861/KF009_18-311-004TrafikatgnyforskolaMagnusg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5042a82/1557206085289/TU217Hastighetsdamp atg Grevv_V%C3%A4stbog.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504197b/1555344740722/TU218_Karlsdal v%C3%A4g i bostadsomr%C3%A5de_ 19-24900-007.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

K
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Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

Utfart Växjöv/Smålandsg TU TU 219 3

Trafikåtgärder Prostsjön
KF-
beslut KF 243 3

Gc-vägar

Gc-vägar (TU prioriterar) TU TU 006 3 211001

GC-väg Nydalavägen TU TU 005 3
GC-lösning Apladalsg-
Lagmansg TU TU 220 3

Säkra skolvägar TU TU 221 3

Planskild korsning Mossle
KF-
beslut KF 252 3

Planskild cykelväg
Silkesv/Halmstadv

KF-
beslut KF 253 3

Samåkningsparkering NÖ
infarten TU TU 222 3
Centrumförnyelse gå-ytor TU TU 203 3

Handikappåtgärder TU TU 010 3 0011
Gc-väg Doktorsgatan TU KF 205 3
GC-väg Gränsgatan TU TU 223 3
GC-väg Gränsgatan/Doktorsg TU TU 224 3
Gc-led Värnamo-Bor TU KF 033 3
Gc-led Värnamo-Bredaryd TU KF 034 3

Tekniska utskottets förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras
av TU utan beslut i KF

17

https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504197c/1555344740731/TU219_Utf Vaxjov_Smalandsg_ 19-24930-008.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041970/1555344740602/KF243_17-311-010 Trafikatgarder Prostsjon.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8d/1572343932610/TU006GC-vagar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198f/1555344825937/TU005Gc-vag_Nydalavagen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041996/1555344826015/TU220 Gc-losning_Apladalsg_Lagsmansg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041997/1555344826026/TU221Sakra_skolvagar_ 19-24900-002.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198d/1555344825917/KF252Planskild_korsning_Mossle_ 19-24900-003.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198e/1555344825926/KF253Planskild_cykelvag Silkesv_Halmstadsv.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041998/1555344826036/TU222Samakningspark NO infarten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041995/1555344826001/TU203Centrumfornyelsega-ytor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041991/1555344825957/TU010Handikappatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198c/1555344825903/KF205Gc-vagDoktorsgatan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041999/1555344826048/TU223Gc-vag Gransgatan_ 19-24930-006.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504199a/1555344826061/TU224Gc-vag Gransgatan_Doktorsg.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198a/1555344825882/KF033GC-ledVarnamo-Bor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504198b/1555344825892/KF034GC-ledBredaryd.pdf
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0 0 0 0 0

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

K
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Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

Belysning
Gatubelysning TU TU 016 3

Maskiner/Utrustning
Arbetsmaskiner
produktionsavdelningen TU TU 025 3 213001

Övriga inventarier gata
och förråd TU TU 012 3 210006

Parker
Investeringar i parker och
lekplatser TU

TU 030-
034 3 214001

Laganstråket TU KF 019 3 214014
Investeringar enligt
Bolaskogsmodellen TU KF 020 3

Apladalen ny marknadsstuga TU KF 021 3
Apladalen Nybyggnad scen
och toaletter

KF-
beslut KF 022 3

Åbroparken/Enehagsparken,
upprustn, modernisering, gång-
och cykelbro mm

KF-
beslut KF 014 2

Fickparken plåten Värnamo TU TU 210 3

SUMMA TU, Gator mm

Tekniska utskottets förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

TU/KF, avsatta utredningsmedel hanteras
av TU utan beslut i KF

18

https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041993/1555344825980/TU016 11 380 002-Gatubelysning.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8f/1572343932663/TU025_Arbetsmaskiner.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8e/1572343932634/TU012_Ovr inv gata o forrad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b90/1572343932694/TU030Inviparkerochlekplatser.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b59/1572343931899/KF019Laganstaket.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041980/1555344772550/KF020Inv.enligtBolaskogsmodellen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041981/1555344772564/KF021Apladalennymarknadsstuga.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041982/1555344772578/KF022Apladalennybygg.scenochtoaletter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504197e/1555344772521/KF014Abroparke_Enehagsparken.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041984/1555344772600/TU210FickparkenPlaten.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista
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Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-
beslut KF 090 3 2 500 2 500 2 500 2 500

Nytt boknings-/bidragssystem TU TU 214 3 800 200 200 200 200 800 200 200 200 200
Toalett vid skatepark i
Åbroparken TU KF 083 3 800 800 800 800

Satsning spontanidrott
kransorter TU TU 211 3 1211 300 300 300 300 300 300 300 300 9 000
Satsningar Borgens
anläggningar TU TU 212 3 300 300 300 300 300 300 300

Inventarier Idrottsanläggningar
och Värnamo simhall TU

TU071,
TU083 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

Spontanidrottsplatser TU TU 095 3 346

Konstsnö Borgen
KF-
beslut KF 012 3 6 100 6 000 10 000 5 000 5 000

Forshedabadet
KF-
beslut KF 013 3 25 000 25 000 25 000

Beläggning löparbana F-vallen
KF-
beslut KF 015 3 5 000 5 000 5 000 5 000

Ishall Rydaholm,
sarg+plexiglas

KF-
beslut KF 016 3 2 000 2 000 2 000 2 000

Byta konstgräs Ljusevecka
KF-
beslut KF 018 3 3 000 3 000 3 000 3 000

Ny bassängyta
KF-
beslut KF 248 3 28 500 500 3 000 25 000 28 500 3 000 25 000

Ny isyta
KF-
beslut KF 250 3 25 000 25 000 25 000 25 000

19

https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504195e/1555344709207/KF090motionssparBor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041966/1555344709288/TU214Nytt boknings_bidragssystem19-34000-004.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504195d/1555344709196/KF083toalettSkatepark.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041964/1555344709271/TU211Satsningspontanidrottkransorter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041965/1555344709280/TU212SatsningarBorgensanlaggningar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8a/1572343932570/TU 071,083 Inv Idrottsanl o Vmo simhall.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041963/1555344709259/TU095_Spontanidrottsplats.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041958/1555344709150/KF012KonstsnoBorgen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041959/1555344709161/KF013Forshedabadet.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b56/1572343931871/KF015BelaggnloparbanornaFinnvedsv.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b57/1572343931880/KF016BytesargplexiglasTalavidshRydaholm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b58/1572343931891/KF018BytakonstgraLjusseveka.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504195f/1555344709216/KF248Ny Bass%C3%A4ngyta_19-34002-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041961/1555344709239/KF250 Ny Isyta_19-34005-001.pdf
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Investeringsbehov utifrån
utredning kring konstgräs TU TU 213 3 1 000 1 000 1 000 1 000
Sandplan, inkl.
skötselutrustning
(Beachfotboll) TU TU 216 3 250 250 250 250
Åtgärder för att stärka upp
bassängen, baserat på
utredning TU KF 249 3 1 500 1 500 1 500 1 500
Passersystem / grindar TU TU 215 3 400 400 400
Ombyggnad och renovering
Sörsjö stall

KF-
beslut KF 251 3 2 000 2 000 2 000 2 000

SUMMA TU Fritid 3 796 6 750 6 550 6 050 8 050 6 750 6 550 6 050 8 050 16 250

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b96/1572343932774/TU213Invbehov utrifr utred konstgras19-34014-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041a28/1555399051613/TU216 Sandplan inkl skotselutrustn_19-34010-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6a/1572343932161/KF249 Atg starkaupp bassang_19-34000-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041967/1555344709296/TU215_Passagesystem_grindar_19-34000-002.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6b/1572343932179/KF251_Ombyggn renov Sorsjo stall.pdf
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Tekniska utskottets förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Kommentarer
Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

Status förslag?

Spontanidr
Forsheda, Bor,
B-ryd?
Slå ihop
TU071?

Utredningen?

25 000

När påbörja?

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

K
al
ky
ln
iv
å

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

Fritid

Nytt Motionsspår Bor
KF-
beslut KF 090 3

Nytt boknings-/bidragssystem TU TU 214 3
Toalett vid skatepark i
Åbroparken TU KF 083 3

Satsning spontanidrott
kransorter TU TU 211 3 1211
Satsningar Borgens
anläggningar TU TU 212 3

Inventarier Idrottsanläggningar
och Värnamo simhall TU

TU071,
TU083

Spontanidrottsplatser TU TU 095 3

Konstsnö Borgen
KF-
beslut KF 012 3

Forshedabadet
KF-
beslut KF 013 3

Beläggning löparbana F-vallen
KF-
beslut KF 015 3

Ishall Rydaholm,
sarg+plexiglas

KF-
beslut KF 016 3

Byta konstgräs Ljusevecka
KF-
beslut KF 018 3

Ny bassängyta
KF-
beslut KF 248 3

Ny isyta
KF-
beslut KF 250 3
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504195e/1555344709207/KF090motionssparBor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041966/1555344709288/TU214Nytt boknings_bidragssystem19-34000-004.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504195d/1555344709196/KF083toalettSkatepark.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041964/1555344709271/TU211Satsningspontanidrottkransorter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041965/1555344709280/TU212SatsningarBorgensanlaggningar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b8a/1572343932570/TU 071,083 Inv Idrottsanl o Vmo simhall.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041963/1555344709259/TU095_Spontanidrottsplats.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041958/1555344709150/KF012KonstsnoBorgen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041959/1555344709161/KF013Forshedabadet.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b56/1572343931871/KF015BelaggnloparbanornaFinnvedsv.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b57/1572343931880/KF016BytesargplexiglasTalavidshRydaholm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b58/1572343931891/KF018BytakonstgraLjusseveka.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504195f/1555344709216/KF248Ny Bass%C3%A4ngyta_19-34002-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041961/1555344709239/KF250 Ny Isyta_19-34005-001.pdf
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Behov?

0 0 0 0 0

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

K
al
ky
ln
iv
å

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projekt
nr
ek.syst

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

Investeringsbehov utifrån
utredning kring konstgräs TU TU 213 3
Sandplan, inkl.
skötselutrustning
(Beachfotboll) TU TU 216 3
Åtgärder för att stärka upp
bassängen, baserat på
utredning TU KF 249 3
Passersystem / grindar TU TU 215 3
Ombyggnad och renovering
Sörsjö stall

KF-
beslut KF 251 3

SUMMA TU Fritid

Tekniska utskottets förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Kommentarer
Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

22

https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b96/1572343932774/TU213Invbehov utrifr utred konstgras19-34014-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041a28/1555399051613/TU216 Sandplan inkl skotselutrustn_19-34010-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6a/1572343932161/KF249 Atg starkaupp bassang_19-34000-001.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041967/1555344709296/TU215_Passagesystem_grindar_19-34000-002.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6b/1572343932179/KF251_Ombyggn renov Sorsjo stall.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

Fastighet
Energisparåtgärder TU TU 050 231001 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Oförutsedda
fastighetsinvesteringar samtl
förvaltningar TU TU 051

23100
5 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

Säkerhetshöjande åtgärder,
enl  larmpolicy TU TU 053

23101
1 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Ventilationsombyggnader TU TU 054
23101
4 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Städ- och tvättmaskiner TU TU 055 3 0876 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Planerat fastighetsunderhåll
Reinvesteringar TU TU 056 3 0766 14 250 14 600 15 000 16 000 16 500 14 600 15 000 16 000 16 500 17 000

F.d. Västrabo kök o badrum TU KF 082 3 0799 5 500 1 100 1 100 5 500 1 100 Status?

Östboskolan omb
förvaltningslokaler  Hus D

KF-
beslut KF 088 1 13 000 1 000 12 000 13 000 1 000 12 000

Utemiljö helhetslösning Östbo
KF-
beslut KF 065 2 7 000 4 000 2 000 7 000 2 000

Gröndalsprojektet, Ny
bollhall/idrottshall, samt
ombyggnader inom Folkets
park

KF-
beslut KF 059 3

23104
5 100 000 20 000 20 000 15 000 40 000 100 000 15 000 20 000 40 000

Status ekonomi?
Lägga om
pengarna?
Mklart 2023?

Rörstorpsskolan idrottshall,
renovering VVS och omkl. TU KF 210 3 2998 4 000 1 000 4 000 Status?
Kärda skola, tillbyggnad av
omlädningsrum TU KF 211 3 2998 6 000 2 000 6 000 Status?

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-
beslut KF 054 3 77 700 77 000 77 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 77 000 Tidigarelägga?

23

https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b91/1572343932714/TU050Energisparatgarder,arligt anslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b92/1572343932726/TU051Oforutseddafastighetsinv,arligt anslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b94/1572343932749/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b95/1572343932763/TU054Ventilationsombyggnader,arligtanslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041954/1555344657858/TU055LokalvardStad-ochTvattmaskiner.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041955/1555344657870/TU056Planeratunderhallreinvesteringar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041939/1555344657552/KF082FdVastrabo,kokobadrummm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504193b/1555344657573/KF088OmbtillforvaltningslokalerHusD,Ostboskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041936/1555344657516/KF065UtemiljohelhetslosningOstboskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5c/1572343931942/KF059Grondalsproj,Folkets park.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041941/1555344657639/KF210 1627001Rorstorspsskidrottshall,renovVVSomkl.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041942/1555344657650/KF211 1627002Karda skola,tillbyggnadomklrum.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041933/1555344657480/KF054OmbyggnadavStadshuset,Varnamo.pdf
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Östboskolan Hus E,
Ombyggnad av elevhem till
förvaltn.lokaler/bostäder??

KF-
beslut KF 209 3 20 000 20 000 20 000 Tidigarelägga?

Borgenstugan ombyggnation
KF-
beslut KF 067 3 6 000 1 000 5 000 6 000 1 000 5 000

Räddningstjänsten. Ny
räddningsstation Bor

KF-
beslut KF 213 3 13 500 13 500 13 500 13 500 Tidigarelägga?

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista

K
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ln
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å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b65/1572343932053/KF209 1627016OmbyggnforvHusEOstboskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041937/1555344657529/KF067Borgenstuganombyggnadochrenovering.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121c6/1556979060181/KF213nyraddningsstationiBor.pdf
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Fastighet/Omsorg
Skogslyckan ombyggnad av
bostadsrätter (brf) TU KF 217 2 3 000 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 1 000 Status?

Fastighet/Kök

Storköksutrustningar TU TU 052
23300
6 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Gröndalsskolans tillagningskök
och matsal TU KF 219A 2 2998 31 500 4 000 31 500 Status?
Mossleskolan Värnamo omb
av kök TU KF 063 3 2998 10 500 6 500 10 500 Status?
Figy ombyggnad av kök och
matsal

KF-
beslut KF 061 2 16 500 12 500 16 500 Status?

Trälleborggskolan, kök,
renovering och ombyggnad

KF-
beslut KF 240 3 12 000 1 000 5 000 6 000 12 000 5 000 6 000 Status?

Enehagens skolas kök
renovering och ombyggnad

KF-
beslut KF 247 3 10 000 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola
6avdelningar

KF-
beslut KF 085 2 45 000 10 000 20 000 15 000 45 000 20 000 15 000 Total budget?

Ny förskola, Rydaholm,
4 avdelningar TU KF 077 3 2998 28 000 5 000 28 000 Klar 2020
Ny förskola i Värnamo nr 3,
6 avdelningar

KF-
beslut KF 058 2

23401
2 45 000 20 000 15 000 45 000 15 000 Ekenhaga

Ny förskola i Värnamo nr 2,
4 avdelningar TU KF 084 2 0100 30 000 4 000 3 000 30 000 3 000 Mossle

Ny förskola i Värnamo nr 4,
6 avdelningar

KF-
beslut KF 075 2 45 000 10 000 20 000 15 000 45 000 20 000 15 000 Magnusgatan

Tillbyggnad av befintliga
förskolor i Värnamo TU/KF KF 223 3 20 000 200 19 800 20 000 5 000 10 000 5 000

Julias väg ev två
avd till

Ny förskola i Värnamo nr 6,
4 avdelningar

KF-
beslut KF 074 3 30 000 5 000 15 000 10 000 30 000 5 000 15 000 10 000 Bola

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista
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Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041943/1555344657661/KF217 16270Skogslyckanombyggnbostadsr.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b93/1572343932737/TU052Storkoksutrustningar,arligtanslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041944/1555344657670/KF219AGrondalsskolan,tillagningskokochmatsal.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041935/1555344657504/KF063 Mossleskolan_Ombyggnadavkok.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041934/1555344657492/KF061FinnvendensGymnasium,kokochmatsal,ren.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041949/1555344657720/KF240 Tr%C3%A4lleborgsskolans k%C3%B6k, renovering.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b69/1572343932146/KF247 Ombyggnad av Enehagens skolas kok.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b61/1572343932001/KF085Bredarydnyfsk.6avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121cb/1556979060244/KF077Rydaholmnyfsk4avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5b/1572343931927/KF058NyfskVmonr 3.6avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b60/1572343931988/KF084NyfskiVmonr2.4avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5f/1572343931977/KF075NyfskiVmonr4.6avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041947/1555344657699/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5e/1572343931968/KF074NyfskiVmonr6.4avd.pdf
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Ny förskola "Södra
Ljusseveka"

KF-
beslut KF 245 3 45 000 45 000 45 000 45 000

Ny förskola "Söder sjukhuset"
KF-
beslut KF 244 3 45 000 45 000 45 000 45 000

påbörja proj
2023?

Fastighet/skolor

Utemiljö Skolor och förskolor TU TU 094 0720 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Trälleborgsskolan utbyggnad,
nya klassrum, matsal,
musiksal, trafik-
/parkeringslösning

KF-
beslut KF 091 3

23502
1 100 000 15 000 30 000 22 000 100 000 15 000 22 000 15 000

Total budget?
Fördela per år,
klart 2023?

Nybyggnad av grundskola,
Värnamo västra, F-6 skola

KF-
beslut KF 224 3 2998 250 000 10 000 40 000 100 000 100 000 350 000 10 000 100 000 140 000 100 000

Total budget?
Fördela per år,
klart 2023?

Nybyggnad av grundskola,
"nästnästa skola"

KF-
beslut KF 246 3 300 000 300 000

Rörstorpsskolan, anpassning
till F-3 skola TU KF 241 3 2998 2 000 500 2 000 Status?
Ombyggnad av
Restaurang Åkanten

KF-
beslut KF 095 3 2998 4 700 4 700 4 700 4 700 Utgår?

Finnvedens Gymnasium,
genomgripande ombyggnad
lektionssalar, aula mm

KF-
beslut KF 069 3 100 800 21 500 48 000 30 000 100 800 99 500 Flytta fram5 år?

Ombyggnad Forsheda
Högstadieskola

KF-
beslut KF 081 3 25 000 25 000 25 000

Rydaholms skola, om- och
tillbyggnad

KF-
beslut KF 096 3 10 000 10 000 10 000

SUMMA TU,Fastighet 141 350 174 500 192 300 171 300 142 800 143 000 224 300 216 300 152 800 42 300

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b68/1572343932122/KF245 Ny fsk Prostjoomr6 avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504194b/1555344657743/KF244 Ny fsk Mossleplatan, 6 avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041956/1555344657886/TU094Utemiljoskolaochforskola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b62/1572343932012/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b66/1572343932075/KF224NybyggngrundskolaVmovastraF-6 skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504194d/1555344657770/KF246  Nybyggnad av grundskola (2).pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504194a/1555344657732/KF241RorstorpsskolananpasstillF-3skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b63/1572343932026/KF095OmbyggnadavrestaurangAkanten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5d/1572343931956/KF069FiGygenomgripombyggnad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121c5/1556979060169/KF081OmbyggnadavForsheda skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504193e/1555344657606/KF096Rydaholmsskolaom-ochtillbyggnad.pdf
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Tekniska utskottets förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

K
al
ky
ln
iv
å

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

Fastighet
Energisparåtgärder TU TU 050 231001
Oförutsedda
fastighetsinvesteringar samtl
förvaltningar TU TU 051

23100
5

Säkerhetshöjande åtgärder,
enl  larmpolicy TU TU 053

23101
1

Ventilationsombyggnader TU TU 054
23101
4

Städ- och tvättmaskiner TU TU 055 3 0876

Planerat fastighetsunderhåll
Reinvesteringar TU TU 056 3 0766

F.d. Västrabo kök o badrum TU KF 082 3 0799

Östboskolan omb
förvaltningslokaler  Hus D

KF-
beslut KF 088 1

Utemiljö helhetslösning Östbo
KF-
beslut KF 065 2

Gröndalsprojektet, Ny
bollhall/idrottshall, samt
ombyggnader inom Folkets
park

KF-
beslut KF 059 3

23104
5

Rörstorpsskolan idrottshall,
renovering VVS och omkl. TU KF 210 3 2998
Kärda skola, tillbyggnad av
omlädningsrum TU KF 211 3 2998

Ombyggnad Stadshuset Vmo
KF-
beslut KF 054 3
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b91/1572343932714/TU050Energisparatgarder,arligt anslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b92/1572343932726/TU051Oforutseddafastighetsinv,arligt anslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b94/1572343932749/TU053Sakerhetshojandeatgarder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b95/1572343932763/TU054Ventilationsombyggnader,arligtanslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041954/1555344657858/TU055LokalvardStad-ochTvattmaskiner.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041955/1555344657870/TU056Planeratunderhallreinvesteringar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041939/1555344657552/KF082FdVastrabo,kokobadrummm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504193b/1555344657573/KF088OmbtillforvaltningslokalerHusD,Ostboskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041936/1555344657516/KF065UtemiljohelhetslosningOstboskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5c/1572343931942/KF059Grondalsproj,Folkets park.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041941/1555344657639/KF210 1627001Rorstorspsskidrottshall,renovVVSomkl.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041942/1555344657650/KF211 1627002Karda skola,tillbyggnadomklrum.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041933/1555344657480/KF054OmbyggnadavStadshuset,Varnamo.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

K
al
ky
ln
iv
å

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

Östboskolan Hus E,
Ombyggnad av elevhem till
förvaltn.lokaler/bostäder??

KF-
beslut KF 209 3

Borgenstugan ombyggnation
KF-
beslut KF 067 3

Räddningstjänsten. Ny
räddningsstation Bor

KF-
beslut KF 213 3

Tekniska utskottets förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b65/1572343932053/KF209 1627016OmbyggnforvHusEOstboskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041937/1555344657529/KF067Borgenstuganombyggnadochrenovering.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121c6/1556979060181/KF213nyraddningsstationiBor.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

K
al
ky
ln
iv
å

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

Fastighet/Omsorg
Skogslyckan ombyggnad av
bostadsrätter (brf) TU KF 217 2

Fastighet/Kök

Storköksutrustningar TU TU 052
23300
6

Gröndalsskolans tillagningskök
och matsal TU KF 219A 2 2998
Mossleskolan Värnamo omb
av kök TU KF 063 3 2998
Figy ombyggnad av kök och
matsal

KF-
beslut KF 061 2

Trälleborggskolan, kök,
renovering och ombyggnad

KF-
beslut KF 240 3

Enehagens skolas kök
renovering och ombyggnad

KF-
beslut KF 247 3

Fastighet/Förskolor

Bredaryd, ny förskola
6avdelningar

KF-
beslut KF 085 2

Ny förskola, Rydaholm,
4 avdelningar TU KF 077 3 2998
Ny förskola i Värnamo nr 3,
6 avdelningar

KF-
beslut KF 058 2

23401
2

Ny förskola i Värnamo nr 2,
4 avdelningar TU KF 084 2 0100

Ny förskola i Värnamo nr 4,
6 avdelningar

KF-
beslut KF 075 2

Tillbyggnad av befintliga
förskolor i Värnamo TU/KF KF 223 3
Ny förskola i Värnamo nr 6,
4 avdelningar

KF-
beslut KF 074 3

Tekniska utskottets förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041943/1555344657661/KF217 16270Skogslyckanombyggnbostadsr.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b93/1572343932737/TU052Storkoksutrustningar,arligtanslag.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041944/1555344657670/KF219AGrondalsskolan,tillagningskokochmatsal.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041935/1555344657504/KF063 Mossleskolan_Ombyggnadavkok.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041934/1555344657492/KF061FinnvendensGymnasium,kokochmatsal,ren.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041949/1555344657720/KF240 Tr%C3%A4lleborgsskolans k%C3%B6k, renovering.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b69/1572343932146/KF247 Ombyggnad av Enehagens skolas kok.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b61/1572343932001/KF085Bredarydnyfsk.6avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121cb/1556979060244/KF077Rydaholmnyfsk4avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5b/1572343931927/KF058NyfskVmonr 3.6avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b60/1572343931988/KF084NyfskiVmonr2.4avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5f/1572343931977/KF075NyfskiVmonr4.6avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041947/1555344657699/KF223Tillbyggnadavbefintligafsk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5e/1572343931968/KF074NyfskiVmonr6.4avd.pdf


VÄRNAMO KOMMUN sida 24(41)

24(41)

0 0 0 0 0

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

K
al
ky
ln
iv
å

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.
syst

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel
skall kunna användas skall
startbeslut fattas av KF.

Ny förskola "Södra
Ljusseveka"

KF-
beslut KF 245 3

Ny förskola "Söder sjukhuset"
KF-
beslut KF 244 3

Fastighet/skolor

Utemiljö Skolor och förskolor TU TU 094 0720
Trälleborgsskolan utbyggnad,
nya klassrum, matsal,
musiksal, trafik-
/parkeringslösning

KF-
beslut KF 091 3

23502
1

Nybyggnad av grundskola,
Värnamo västra, F-6 skola

KF-
beslut KF 224 3 2998

Nybyggnad av grundskola,
"nästnästa skola"

KF-
beslut KF 246 3

Rörstorpsskolan, anpassning
till F-3 skola TU KF 241 3 2998
Ombyggnad av
Restaurang Åkanten

KF-
beslut KF 095 3 2998

Finnvedens Gymnasium,
genomgripande ombyggnad
lektionssalar, aula mm

KF-
beslut KF 069 3

Ombyggnad Forsheda
Högstadieskola

KF-
beslut KF 081 3

Rydaholms skola, om- och
tillbyggnad

KF-
beslut KF 096 3

SUMMA TU,Fastighet

Tekniska utskottets förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b68/1572343932122/KF245 Ny fsk Prostjoomr6 avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504194b/1555344657743/KF244 Ny fsk Mossleplatan, 6 avd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041956/1555344657886/TU094Utemiljoskolaochforskola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b62/1572343932012/KF091Tralleborgsskolanutbyggnad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b66/1572343932075/KF224NybyggngrundskolaVmovastraF-6 skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504194d/1555344657770/KF246  Nybyggnad av grundskola (2).pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504194a/1555344657732/KF241RorstorpsskolananpasstillF-3skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b63/1572343932026/KF095OmbyggnadavrestaurangAkanten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b5d/1572343931956/KF069FiGygenomgripombyggnad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121c5/1556979060169/KF081OmbyggnadavForsheda skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504193e/1555344657606/KF096Rydaholmsskolaom-ochtillbyggnad.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Barn- och utbildningsnämndens förslag

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Barn- och utbildningsnämnd
Inventarier
Förvaltningsövergripande BUN BUN 001 160001 120 384 198 495 1 020 1 000

Förskola inventarier BUN
BUN
004a 160100 420 501 420 784 784 840

Grundskola inventarier BUN
BUN
004b 1 080 1 290 1 080 2 016 2 016 2 160

Inventarier, Gymnasiet +
Komvux BUN BUN 009 2200 1 500 1 500 1 500 1 700 1 700 1 900

Kulturskolan inventarier BUN BUN 011
160401,
160402 100 100 100 130 130 160

Arbetsmiljöåtgärder BUN BUN 002 1731 718 900 591 900 900 1 000

Inventarier förskola väst BUN BUN 007 1 100 500 600

Inventarier förskola norr BUN BUN 008 700 100 600

Inventarier förskola Bredaryd BUN BUN 017 600 600

Inventarier förskola Öst BUN BUN 021 1 100 600 500
Inventarier Forsheda skola BUN BUN 022 1 000 1 000
Inventarier förskola Rydaholm,
4 avd BUN BUN 023 800 400 400

Inventarier förskola Ekenhaga BUN BUN 024 1 400 700 700

Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk BUN BUN 006 1 005 1 005

Inventarier Trälleborgsskolan BUN BUN 025 4 400 3 900 500
Inventarier Idrottshall
Gröndalsskolan BUN BUN 010 500 500

Inventarier Grundsärskola BUN BUN 012 900 900

Ny F-6 skola Väster BUN BUN 014 4 500 4 000 500
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b47/1572343931725/BUN 001 Inventarier f%C3%B6rvaltnings%C3%B6vergripande.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b4a/1572343931755/BUN 004a F%C3%B6rskola inventarier.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b4b/1572343931764/BUN 004b Grundskola inventarier.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418b8/1555340025365/BUN 009 Gymnasiet och Vux.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b50/1572343931811/BUN 011 Kulturskolan inventarier.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b48/1572343931736/BUN 002 Arbetsmilj%C3%B6%C3%A5tg%C3%A4rder.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b4e/1572343931791/BUN 007 Inventarier f%C3%B6rskola v%C3%A4st.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b4f/1572343931800/BUN 008 Inventarier f%C3%B6rskola norr, 2019-05-17.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b52/1572343931829/BUN 017 Inventarier f%C3%B6rskola Bredaryd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c2/1555340025450/BUN 021 Inventarier forskola ost.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c3/1555340025459/BUN 022 Inventarier Forsheda skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b53/1572343931843/BUN 023 Inventarier f%C3%B6rskola Rydaholm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b54/1572343931852/BUN 024 Inventarier f%C3%B6rskola Ekenhaga.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418b5/1555340025337/BUN 006 Inventarier utbyggnad bef. fsk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c6/1555340025492/BUN 025 Inventarier Tralleborgsskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418b9/1555340025375/BUN 010 Idrottshall Grondalsskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418bb/1555340025391/BUN 012 Inventarier Sarskolan.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418bc/1555340025399/BUN 014 Ny skola F-6 Vaster.pdf
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Inventarier, Finnvedens
gymnasium BUN BUN 018 6 856 3 356 3 500

Inventarier Rydaholms skola BUN BUN 027 1 000 1 000

Ny grundskola BUN BUN 029 10 000 5 000 5 000

IT satsning ersätter
BUN 005a-d BUN 005 D8 9 120 9 120 9 120 9 120 9 120 9 120

Enehagens skolgård BUN BUN 015 150 150

Mosslelunds förskola BU N BUN 020 500 500
SUMMA BUN 14 108 24 751 18 209 19 245 25 275 0 0 0 0 0

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Barn- och utbildningsnämndens förslag

K
al
ky
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iv
å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c0/1555340025433/BUN 018 Inventarier Finnvedens gymnasium.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c7/1555340025502/BUN 027 Inventarier Rydaholms Skola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c8/1555340025511/BUN 029 Ny grundskola.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b4c/1572343931773/BUN 005 NY ITsatsning Ers%C3%A4tter BUN 005.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418bd/1555340025408/BUN 015 Enehagens skolgard.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418c1/1555340025442/BUN 020 Inventarier Mosslelunds f%C3%B6rskola.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Omsorgsnämndens förslag

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Omsorgsnämnd
Informationsteknologi, larm
och säkerhet, fr.o.m år 2021
uppdelat på ON 002 och 003

ON ON 001
170000-
170103 2 970

Informationsteknologi
t.o.m år 2020 ingår i ON 001

ON ON 002 170000 3 870 4 590 4 050 2 520
Larm och säkerhet
t.o.m år 2020 ingår i ON 001 ON  ON 004

170100-
170103 360 360 360 360

Inventarier, arbets-, medicin-
och tekniska hjälpmedel ON ON 003

170200-
170210 4 230 5 310 5 310 5 310 5 310

SUMMA ON 7 200 9 540 10 260 9 720 8 190 0 0 0 0 0
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7f/1572343932437/ON 001 Informationsteknologi larm och s%C3%A4kerhet rev 190829.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b80/1572343932453/ON 002 Informationsteknologi rev 190829.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b82/1572343932474/ON 004 Larm och s%C3%A4kerhet rev 190829.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b81/1572343932463/ON 003 Inventarier arbets- medicin och tekniska hjalpmedel rev 190829.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Medborgarnämndens förslag
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Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Medborgarnämnd

Inventarier MBN MBN 001
180001-
180005 1 283 1 139 1 139 1 139 1 139

SUMMA MBN 1 283 1 139 1 139 1 139 1 139 0 0 0 0 0

34

https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7e/1572343932427/MBN 001 Projektblad MBF 2020 rev 190902.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Samhällsbyggnadsnämndens förslag

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnad

Inventarier,
it-utrustning och möbler SBN

SBN 001
(fr SBN001,
003,101)

130001,
130002 757 447 1 260 559 762

Mätintrument SBN SBN 002 130301 530 530 360
Flygfotografering och
laserscanning SBN SBN 004 500 0 0 0 300

Övningsfält, räddningstjänst SBN SBN 101 130702 250 0 250 150 150
Utlarmning/kommunikation,
räddningstjänst SBN SBN 102 130720 300 240 410 200 240
Fordon

SBN SBN 103 130701 2 000 1 650 4 000 0 1 200
Räddningsmaterial,
andningsskydd &
skyddsutrustning SBN SBN 104 130730 100 90 340 90 210

TOTALSUMMA SBN 4 437 2 957 6 620 999 2 862 0 0 0 0 0
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b83/1572343932490/SBN 001 Rev Inventarier.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041890/1555339816846/SBN 002 Matinstrument.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b84/1572343932503/SBN 004 Rev Flygfotografering.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b85/1572343932511/SBN 101 Rev Ovningsfalt RTJ.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041893/1555339816887/SBN 102 Utlarmering RTJ.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041894/1555339816898/SBN 103 Fordon RTJ.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b86/1572343932521/SBN 104 Rev Andningsskydd Materiel RTJ.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Kulturnämndens förslag

K
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Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Kulturnämnd
Inventarier KN KN 001 150000 80 80 83 88 100
IT-utrustning KN KN 002 150001 100 280 200 240 240
Konstanslag KN KN 004 150002 180 180 190 190 200
Stadshistorisk utställning KN KN 006 150005 450
Bokbuss KN KN 005 150006 5 000
Konstnärlig gestaltning  KN KN KN 003 150003 300 400 400 500 500
Konstnärlig gestaltning  TU KN KN 003 150004 700 700 700 700 700

SUMMA KN 1 810 6 640 1 573 1 718 1 740 0 0 0 0 0
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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6c/1572343932201/KN001 Projektblad 150000 beslutat.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6d/1572343932217/KN002 Projektblad 150001 beslutat.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6e/1572343932231/KN004 Projektblad 150002 beslutat.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6f/1572343932249/KN006 Projektblad 150005 beslutat.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418ac/1555339978457/KN005 Bokbuss proj 150006.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418a9/1555339978433/KN003 Konstn%C3%A4rlig gestaltn KN proj 150003.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418aa/1555339978441/KN003 Konstn%C3%A4rlig gestaltn TU proj 150004.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Servicenämndens förslag
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Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Proj.nr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Servicenämnd
Inventarier

SN SN 001 95 75 75 80 90
IT utrustning SN SN 002 150 325 28 270 285

Kostorganisationen
Inventarier kök, Serviceförvaltningen SN SN 011 2 979 1 170 1 500 1 387 1 035

Logistik

Lösen av förvaltningarsminibussar

SN
tidigare
UN UN 002 80 80 80 0 80

Fordonsadministrationsystem

SN
tidigare
UN UN 005 100

Fordon understigande 3,5 ton

SN
tidigare
UN UN 003 350 400

It-avdelningen
Programvara centralt SN SN 004 750 2 850 250 250 250
E-tjänster/självservice SN SN 008 2 285 425
Kundundersökningssystem
Kontaktcenter SN SN 030 180 95
Bra digital arbetsplats
(tidigare Framtidens IT-arbetsplats
samt SN014 och SN 027) SN SN 017 8 000 2 000 1 000 600 500 600
Stabil och pålitlig leverans av system
och tjänster (tidigare Utbyte av SAN
samt del av SN003) SN SN 018 15 535 1 400 4 885 750 4 500
Säker digital identitet och åtkomst
(tidigare IT säkerhetsaktiviteter) SN SN 026 7 650 1 400 400 1 400 200
Tillräcklig uppkoppling
(tidigare Nätverksinfrastr samt viss del
av SN 004) SN SN 028 12 500 2 000 2 200 2 300 2 400 2 600
Hjälp och stöd som man är nöjd med SN SN 029 300 500

SUMMA SN 12 109 14 080 6 983 9 587 4 940 0 0 0 0 0
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041897/1555339926824/SN 001 Inventarier SF.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b87/1572343932533/SN 002 It-utrustning SF Staben.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b88/1572343932544/SN 011 Inventarier och k%C3%B6ksutrusning.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b97/1572343932783/UN 002 L%C3%B6sen av f%C3%B6rvaltningarnas minibussar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418a2/1555339926930/UN 005 Fordonsadministrationssystem.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50432b6/1557928024732/UN003Fordonunderstigande3.5ton.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041898/1555339926835/SN 002 IT-utrustning SF.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504189a/1555339926856/SN 008 E-tj%C3%A4nster Sj%C3%A4lvservice.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418a1/1555339926920/SN 030 Kundunders%C3%B6kningssystem Kontaktcenter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504189c/1555339926874/SN 017 Bra digital arbetsplats.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b89/1572343932557/SN 018 Stabil och p%C3%A5litlig lev av system och tj.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504189e/1555339926894/SN 026 S%C3%A4ker digital identitet och %C3%A5tkomst.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504189f/1555339926903/SN 028 Tillr%C3%A4cklig uppkoppling.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418a0/1555339926911/SN 029 Hj%C3%A4lp och st%C3%B6d som man %C3%A4r n%C3%B6jd med.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Kommunstyrelsens förslag, Campus
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Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Proj.nr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Kommunstyrelse/Campus

Inventarier och teknisk
utrustning Campus KS/CA KS 101

100901
100902
100903 840 645 455 810 630

SUMMA KS/CAMPUS 840 645 455 810 630 0 0 0 0 0

38

https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7d/1572343932406/KS101 20190930 Reviderat projektblad Campus V%C3%A4rnamo 2020-2024.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag

Kommunstyrelsens förslag,
Kommunledningsförvaltningen
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Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Proj.nr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Kommunstyrelse/Finansiering
KS:s anslag för investeringsavvikelser
och mindre tillkommande investeringar KS  KS 005 100001 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Förstudier, förprojektering, fördelas efter
beslut i KS KS  KS 006 100002 500 500 500 500 500 500

Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning
Inventarier och it-utrustning till
kommunledningsförv. KS/KLF KS 001

100100/
100101 344 344 344 360 360

HR-system, Upphandling KS/KLF KS 002 100126 7 183 945 4 500 738
HR-system, utveckling KS/KLF KS 003 100124 90 90 90 90 90

Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd KS/KLF KS 004 100122 450 180 180 180 180
Utveckling av webbplats KS/KLF KS 012 100120 153 153 108 108 108 108
Vidareutveckling Evolution KS/KLF KS 017 100121 90 90
Läsplattor till förtroendevalda, samtliga
nämnder KS/KLF KS 015 100102 0 45 225 180 45
Ekonomisystem inkl e-handel KS/KLF KS 011 100123 6 750 450 450
Ekonomisystem, utveckling KS/KLF KS 018 100125 90 90 90 90 90

Upphandlingssystem
KS/KLF KS 019

(UN 004) 100127 180

Inköpsanalyssystem
KS/KLF KS 020

(UN 006) 360

SUMMA KS/KLF 5 292 8 802 4 275 3 508 3 373 0 0 0 0 0
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https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f111d4/1555306859963/KS 005 KS investeringsavvikelser.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f111d5/1555306859976/KS 006 KS forstudier, projektering.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b70/1572343932262/KS 001 Inventarier och IT, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b71/1572343932271/KS 002 HR-system Upphandling, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b72/1572343932285/KS 003 HR-system utveckling, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b73/1572343932295/KS 004 Utdatasyst Beslutsstod, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b75/1572343932317/KS 012 Utveckling av webbplats, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b77/1572343932339/KS 017 Vidareutveckling Evolution, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b76/1572343932328/KS 015 Lasplattor fortroendevalda, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b74/1572343932306/KS 011 Ekonomisyst inkl. eh, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b78/1572343932350/KS 018 Ekonomisystem utveckling, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b79/1572343932359/KS 019 Upphandlingssystem, rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7a/1572343932368/KS 020  Ink%C3%B6psanalyssystem, rev.pdf
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MARK- OCH
EXPLOATERINGSVERKSAMHET
INVESTERINGSBUDGET 2021
INVESTERINGSPLAN 2022-2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag

Kommunstyrelsens förslag
Mark- och exploatering
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Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Samhällsbyggnadsnämnd
EXPLOATERING/ALLMÄNT

Markförvärv KS
KS101
(005)

2804/
12900 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Exploatering, Planläggning/
Arkeologi/Geotekn KS

KS102
(006) 2888 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

BOSTÄDER

Helmershus - bostäder KS
KS103
(007) 41 500 26 000 15 000

"Södra Ljusseveka" Värnamo -
bostäder

KS
KS104
(008)

2888/
13208 21 000 10 000 10 000

"Söder sjukhuset"
flerbostadshus/villor
del i projektblad KS105 KS

KS105
(033)

2888/
13206 29 000

"Söder sjukhuset,(del av
Mossle16:20)
Flerbostadshus/villor, Värnamo
del i projektblad KS105 KS

KS105
(033) 30 000 22 500

Åminne, småhustomter
KS

KS106
(036) 2888 15 000 4 000

Nytt bostadsområde Värnamo KS
KS107
(041) 26 000 1 000 25 000

Bor, bostäder KS
KS108
(013) 4 000 4 000

Rydaholm  - bostäder KS
KS109
(015) 3 000 3 000

Övriga orter bostäder KS
KS110
(016) 1 000 1 000 1 000

VERKSAMHETER

Sydsvenska Krysset etapp 3 Gata
+ Va, del i projektblad KS130 KS

KS130
(018-019)

2887/
13213 21 000 3 000 7 000

Sydsvenska Krysset etapp 3,
grovpl del i projektblad KS130 KS

KS130
(018-019)

2887/
13213 44 000 8 500 15 000
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041869/1555339464179/KS MEXX 101 Markforvarv.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186a/1555339464191/KS MEXX 102 Arkeologi mm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186b/1555339464213/KS MEXX 103 Helmershus.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7b/1572343932379/KS MEXX 104 Prostskogen rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186d/1555339464244/KS MEXX 105 Mossle.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186d/1555339464244/KS MEXX 105 Mossle.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186e/1555339464255/KS MEXX 106 Aminne.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504186f/1555339464273/KS MEXX 107 Varnamo.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041870/1555339464281/KS MEXX 108 Bor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041871/1555339464294/KS MEXX 109 Rydaholm.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041872/1555339464311/KS MEXX 110 Ovr orter bostader.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7c/1572343932392/KS MEXX 130 Sydvenska Krysset rev.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b7c/1572343932392/KS MEXX 130 Sydvenska Krysset rev.pdf
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Norregård, Värnamo KS
KS131
(022) 1 000 1 000

Bredaryd, Ängarna mm KS
KS132
(024) 2 000 2 000

Forsheda, nytt verksamhetsområde KS
KS133
(025) 10 000 10 000

Bor, verksamhetsområde gata+va
del i projektblad KS134 KS

KS134
(026-027) 4 000 4 000

Bor, verksamhetsområde grovpl,
del i projektbladKS134 KS

KS134
(026-027) 5 000 5 000

Rydaholm, nytt
verksamhetsområde KS

KS135
(028) 5 000 5 000

Övriga orter, verksamhetsområde KS
KS136
(029) 2887 1 000 1 000 1 000

SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING 43 000 68 000 42 000 5 000 48 000 0 0 0 0 0

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL
MARK & EXPLOATERINGAR

BOSTÄDER

Tomtlikvider, bostäder -12 000 -12 000 -13 400 -25 400 -31 400

VERKSAMHETER

Tomtlikvider, verksamheter -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Grovplanering -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK &
EXPLOATERINGAR -30 000  -30 000  -31 400  -43 400  -49 400  0 0 0 0 0

MARK- OCH
EXPLOATERINGSVERKSAMHET
INVESTERINGSBUDGET 2021
INVESTERINGSPLAN 2022-2025

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag

Kommunstyrelsens förslag
Mark- och exploatering

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projnr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041874/1555339464333/KS MEXX 131 Norregard.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041875/1555339464355/KS MEXX 132 Bredaryd vht.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041876/1555339464367/KS MEXX 133 Forsheda vht.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041877/1555339464381/KS MEXX 134 Bor Vht.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041877/1555339464381/KS MEXX 134 Bor Vht.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041878/1555339464393/KS MEXX 135 Rydaholm vht.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af5041879/1555339464405/KS MEXX 136 Ovr orter.pdf
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INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel skall
kunna användas skall startbeslut
fattas av KF.

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

VA

VA Hamra
KF-
beslut KF 130 2 9 000 4 000 4 000 14 000 4 000 5 000 Totalbudget?

Vattenmätare byta abonnent TU KF 120 3 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

VA Herrestad
KF-
beslut KF 131 2 12 000 4 000 8 000 17 000 8 000 5 000 Totalbudget?

Renovera vattentornet VMO
KF-
beslut KF 121 2 15 000 15 000 15 000 Status?

Förstärkningar detaljplaner
KF-
beslut KF 122 3 35 000 15 000 5 000 5 000 5 000 5 000 35 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Status?

VA nv Hindsen KF-
beslut KF 151 3 7 000 7 000 7 000 Status?

Reservvattentäkt Hindsen
KF-
beslut KF 142 2 30 000 15 000 15 000 30 000 1 000 14 000 15 000

Status? Flytta
fram?

Reservtäkt Hindsen,
Pumpstation och
råvattenledning

KF-
beslut KF 126 2

Kommer
kosta mer,
analys klar i
höst 8 600 8 600 8 600 8 600

Total budget?
Flytta fram?

Vattenverk utbyte av barriär
UV-ljus TU KF 141 3 500 500 500 500 500 500
Övervakningssystem VA TU TU 100 3 0021 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Reningsverk övriga orter 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

NY. Avser
mindre
investeringar vi
reningsverken

Vattenverk övriga orter TU TU 102 3 0614 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Avloppspumpstationer TU TU 103 3 0005 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Ledningsförnyelse TU TU 104 3 0020 8 000 13 300 16 500 18 500 18 600 15 000 17 500 19 500 19 500 19 500
Brandposter TU TU 105 3 0014 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Servisledningar TU TU 106 3 0016/ 0017 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 3 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Övriga inventarier VA TU TU 107 3 0649 200 400 400 400 400 400 400 400 400 400
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a6/1555344854597/KF130VAHamra.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a1/1555344854543/KF120Projektbladvattenmatare.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f11337/1555394608845/KF131 13540003VAHerrestad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a2/1555344854553/KF121Projektbladvattentorn.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a3/1555344854565/KF122Projektblforstarkdetaljpl.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b1/1555344854745/KF151 VA nv Hindsen huvudledning.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419aa/1555344854640/KF142 04540003ReservtHindsen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a5/1555344854585/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121d0/1556980021334/KF141 VattenverkutbyteavbarriarUV-ljus.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b3/1555344854763/TU100 12540005Overvakningssystem.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b4/1555344854773/TU102_12-540-007Vattenverkovrigaorter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121cf/1556980021323/TU103 Avloppspumpstationer N.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121ce/1556980021312/TU104_12-540-009Ledningsfornyelse N.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b5/1555344854790/TU105_12-540-010Brandposter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b6/1555344854802/TU106_12-540-011Servisledningar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419bb/1555344854859/TU118 ovriga inventarier avlopp.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121cd/1556980021300/TU107_12-540-012Ovrigainventarier VA N.pdf
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Flödesmätning VA-ledningar TU TU 114 2 0645 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Renovering Gällaryds
vattenverk

KF-
beslut KF 143 3 2 000 2 000 2 000 2 000

Renovering Alandsryds
lågreservoar TU KF 144 3 1 000 1 000 1 000 1 000
Betäckn, brunnar TU TU 115 3 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Avlopp

Rydaholms avloppsverk
KF-
beslut KF 107 3 5 500 500 2 000 3 000 5 500 2 000 3 000 Status?

Dannäs avloppsverk
KF-
beslut KF 109 3 1 500 1 000 500 1 500 500 Status?

Bredaryd SPU 50 Lunaryd
KF-
beslut KF 145 3 2 000 2 000 2 000 2 000

Värnamo pumpstation P2
KF-
beslut KF 111 3 7 500 7 500 7 500 7 500

Ny pumpstation Åminne
KF-
beslut KF 146 3 3 000 300 2 700 3 000 2 700 Status?

Nydala, SBR-verk
KF-
beslut KF 152 3 2 500 2 500 2 500 2 500

Ljusseveka, byte av kol TU TU 117 3 1 500 1 500 1 500 Status?
LPS-pumpar TU TU 116 3 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Ledningar
Överföringsledning Värnamo-
Bor

KF-
beslut KF 136 3 2998 51 000 16 000 20 000 51 000 0 20 000 Fördela per år

Överföringsledning Värnamo-
Lanna

KF-
beslut KF 139 3 3 000 3 000 3 000 3 000 Lokal lösning

Dubbelmatning, Vråen-
Bredasten

KF-
beslut KF 148 3 5 500 500 5 000 5 500 500 5 000

Dubbelmatning, Ljusseveka-
Vråens vattentorn

KF-
beslut KF 150 3 5 500 5 500 5 500 5 500

Industriområdet
Minken/Mården

KF-
beslut KF 123 3 2 000 2 000 2 000 2 000

Ny matning av vatten till
högzonen, Värnamo

KF-
beslut KF 137 3 5 500 500 5 000 5 500 500 5 000

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b7/1555344854818/TU114_13-540-009FlodesmatningVAledningar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419ab/1555344854669/KF143-renoveringavGallarydsvattenverk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419ac/1555344854679/KF144RenoveringavAlandsrydslagreservoar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b8/1555344854829/TU115 Betackningar brunnar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504199c/1555344854494/KF107_15-546-Rydaholmsavlrenverk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504199d/1555344854505/KF109_ Dannasavloppsverk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419ad/1555344854692/KF145_17- BredarydSPU50Lunaryd.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af504199f/1555344854524/KF111_15-540-001Varnamopumpstation P2.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419ae/1555344854701/KF146_17NypumpststioniAminne.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b2/1555344854754/KF152 Nydala SBR-verk.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419ba/1555344854849/TU117 Ljusseveka Byte av kol .pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b9/1555344854839/TU116 LPS-pumpar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a7/1555344854607/KF136_14540003OverflednVmo-Bor.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a9/1555344854630/KF139_Overf%C3%B6ringsledningBredaryd-Lanna.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419af/1555344854711/KF148_17DubbelmmellanVraensVTochBredasten.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b0/1555344854723/KF150_17DubbelmatnmellanLjussevVraensva.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a4/1555344854575/KF123_ind_omr_minken_marden.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a8/1555344854617/KF137_15540001Nymatnvattentillhogzonen.pdf
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SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD 80 500 89 000 59 000 54 400 37 500 48 100 68 400 79 000 63 000 31 900

INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA

VA-anläggningsavgifter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA -9 000  -9 000  -9 000  -9 000  -9 000  0 0 0 0 0

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr
Beslutad av kommunfullmäktige 190619
samt efter genomfört nämndsuppdrag Tekniska förvaltningens bruttolista

K
al
ky
ln
iv
å

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024 Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Projekt-
total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

44



VÄRNAMO KOMMUN sida 39(41)

39(41)

Tekniska utskottets förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

Projekt-
total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

TU/KF, avsatta utredningsmedel
hanteras av TU utan beslut i KF

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt
INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i tkr

K
al
ky
ln
iv
å

Objekt Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Projektnr
ek.syst

Tekniska utskottet

Projekt
märkta
med:

KF-beslut
för att dessa budgetmedel skall
kunna användas skall startbeslut
fattas av KF.

VA

VA Hamra
KF-
beslut KF 130 2

Vattenmätare byta abonnent TU KF 120 3

VA Herrestad
KF-
beslut KF 131 2

Renovera vattentornet VMO
KF-
beslut KF 121 2

Förstärkningar detaljplaner
KF-
beslut KF 122 3

VA nv Hindsen KF-
beslut KF 151 3

Reservvattentäkt Hindsen
KF-
beslut KF 142 2

Reservtäkt Hindsen,
Pumpstation och
råvattenledning

KF-
beslut KF 126 2

Vattenverk utbyte av barriär
UV-ljus TU KF 141 3
Övervakningssystem VA TU TU 100 3 0021

Reningsverk övriga orter
Vattenverk övriga orter TU TU 102 3 0614
Avloppspumpstationer TU TU 103 3 0005
Ledningsförnyelse TU TU 104 3 0020
Brandposter TU TU 105 3 0014

Servisledningar TU TU 106 3 0016/ 0017

Övriga inventarier Avlopp TU TU 118 3
Övriga inventarier VA TU TU 107 3 0649
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https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a6/1555344854597/KF130VAHamra.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a1/1555344854543/KF120Projektbladvattenmatare.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f11337/1555394608845/KF131 13540003VAHerrestad.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a2/1555344854553/KF121Projektbladvattentorn.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a3/1555344854565/KF122Projektblforstarkdetaljpl.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b1/1555344854745/KF151 VA nv Hindsen huvudledning.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419aa/1555344854640/KF142 04540003ReservtHindsen.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419a5/1555344854585/KF126Hindsenpumpstation.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121d0/1556980021334/KF141 VattenverkutbyteavbarriarUV-ljus.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b3/1555344854763/TU100 12540005Overvakningssystem.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b4/1555344854773/TU102_12-540-007Vattenverkovrigaorter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121cf/1556980021323/TU103 Avloppspumpstationer N.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121ce/1556980021312/TU104_12-540-009Ledningsfornyelse N.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b5/1555344854790/TU105_12-540-010Brandposter.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419b6/1555344854802/TU106_12-540-011Servisledningar.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50419bb/1555344854859/TU118 ovriga inventarier avlopp.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.d8de8a169c40769f121cd/1556980021300/TU107_12-540-012Ovrigainventarier VA N.pdf
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KF-
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Industriområdet
Minken/Mården

KF-
beslut KF 123 3

Ny matning av vatten till
högzonen, Värnamo

KF-
beslut KF 137 3
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Åtgärdsvalsstudie: Oskyddade trafikanter 
Gislaved-Smålandsstenar-Värnamo-Bor 

Ärendebeskrivning

Studien omfattar ett av tre stråk som pekades ut av regionen i 
Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029. Det 
återstår att göra en samlad bedömning av vilka objekt som ska 
prioriteras för genomförande inklusive avtal kring 
medfinansiering. En slutsats av studierna är att den totala 
kostnaden för identifierade åtgärder för de utpekade stråken med 
råge överskrider avsatta medel. En prioritering av delsträckor är 
därför nödvändig, liksom en prioritering av standard 
(exempelvis kring beläggning) för valda delsträckor. 

Trafikverket önskar att kommunen redan nu kan ge en bild av 
vilken av delåtgärderna (på en principiell nivå) som bör 
prioriteras först oaktat kostnader och detaljer kring standard 
mm. Vilka felande länkar mellan a och b är viktigast att åtgärda? 

När det gäller delsträckan Värnamo-Bor pågår arbete med 
vägplan vilket innebär att ÅVSen utgör ett underlag i den 
processen.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att i första hand prioritera delåtgärden SV13 Forsheda-Kärda.

att i andra hand prioritera delåtgärden SV15/SV14 Kärda-
Värnamo

Henrik Lönngren Jesper du Rietz
Projektledare Förvaltningschef
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Utredning

Motiv till beslut:

SV13:

På sträckan för delåtgärden SV13 Forsheda-Kärda finns i 
nuläget inga alternativ utöver mötesseparerad väg 27 med 100 
km/tim och därmed är förutsättningarna för trafiksäker cykel-
pendling mellan Forsheda och Kärda/Värnamo väldigt dåliga. 
Delåtgärden SV13 kan samlokaliseras med serviceväg för 
överföringsledning ca 2 km. 

SV15/SV14:

SV15 kan samlokaliseras med serviceväg för överföringsledning 
ca 3 km. I ÅVSen föreslagen SV15 korsar både Stomsjövägen 
och Halmstadsvägen vilket medför sämre trafiksäkerhet och 
mindre gen sträckning. Istället förordas en kombination av SV15 
och SV14 med planskild passage under väg 27 där enskild väg 
16460.1 övergår till kommunal gata, Lundbyvägen, där nybyggd 
gc-infrastruktur ansluter. Detta blir ett genare alternativ med 
högre trafiksäkerhet, jämnare standard och utan blandtrafik och 
som utnyttjar nybyggd gc-infrastruktur på Lundbyvägen. 
Troligen även till lägre kostnad. Topografin på ömse sidor om 
väg 27 vid Lundbyvägens västra ände är gynnsam för en port 
under väg 27. Denna port skulle även kunna ha funktion som 
viltpassage.
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Namn på åtgärdsvalsstudie: 

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE GISLAVED-
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OSKYDDADE TRAFIKANTER. 

Ansvarig för genomförande: 

KRISTER WALL, PROJEKTLEDARE, TRAFIKVERKET 

MARKUS JONSSON, BITRÄDANDE PROJEKTLEDARE, 

TRAFIKVERKET 

Organisation: PLANERING, TRAFIKVERKET REGION SYD 

Datum - start: 2019-04-24 

Datum - avslut: DATUM, AVSLUTAD (UNDERTECKNANDE) 
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Sammanfattning 

Inledning 

Rapporten, som behandlar ett av tre utpekade stråk i regional transportplan för Jönköpings län 

2018-2019, har tagits fram av Sweco på uppdrag av Trafikverket i samverkan med Region Jönköpings 

län samt Gislaveds- och Värnamo kommun. Potentialen för arbetspendling mellan Gislaved-

Smålandsstenar-Värnamo-Bor med cykel bedöms vara god utifrån Kågesonmodellen. Bedömningen 

baseras på tätorternas storlek samt avståndet mellan dem. 

Åtgärdsförslagen i studien ska kunna genomföras under nuvarande planperiod, 2018-2029 förutsatt 

att finansiering kan ordnas. Planeringsramen för Jönköpings län för perioden uppgår till cirka 1,38 

miljarder kronor. Av dessa avsätts 240 miljoner kronor för gång- och cykelåtgärder. Studiens åtgärder 

skall prioriteras även med hänsyn till övriga cykelåtgärder i regionen. 

Nuläge och kommande utveckling 

Vägavsnitten längs stråket beskrivs med uppgifter om bl.a. vägstandard, hastighetsbegränsning, 

trafikmängder samt angränsande målpunkter. Kommande utveckling beskrivs utifrån planer för 

bostäder, verksamheter och infrastruktur i anslutning till stråket. 

Problem, brister o behov 

För hela stråket har behov och problem identifierats. Det saknas möjlighet att cykla gent, tryggt och 

säkert på stora delar av sträckan. De vägar som går parallellt med huvudvägarna på vissa delsträckor 

är av låg standard, och innebär i de flesta fall omvägar. Längs hela utredningsområdet är de statliga 

vägarna för smala för att kunna rymma en gång- och cykelbana inom befintligt vägområde. 

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien har rekommendationer för målstandard tagits fram. Dessa ska 

vara vägledande vid framtagande av åtgärder och lösningar. Exempel på detta är: 

• En gång- och cykelbana ska vara minst tre meter bred och med sidoremsa där så är möjligt. 

• Cykelstråket utförs med belysning, framförallt på delsträckor som kan uppfattas som otrygga. 

• Cykling i blandtrafik kan medges på vägar med få motorfordon och låga hastigheter. 

Mål för lösningar 

Föreslagna åtgärder ska bidra till uppfyllande av de transportpolitiska målen såväl som de 

projektspecifika mål som tagits fram. Det övergripande målet är ökad andel pendling med cykel mellan 

orterna/ ökad cykeltrafik. Varje åtgärds måluppfyllelse har prövats mot de framtagna projektmålen: 

1. God trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

2. God tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan orter och målpunkter. 

3. Gent cykelvägnät med hög framkomlighet och komfort. 

4. Lättorienterat cykelvägnät. 

5. God trygghet för oskyddade trafikanter. 
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Pröva tänkbara lösningar 

Åtgärdsförslagen har tagits fram för att skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk. 

Cykelvägvisning sätts upp utmed hela stråket. På samtliga delsträckor ingår belysning. De 

busshållplatser som passeras byggs om så att de utformas och utrustas enligt kommande 

hållplatshandbok. 

Samverkande åtgärder har grupperats i paket, som var för sig ska kunna tillföra nytta till stråket. På 

flera delar av stråket finns alternativa åtgärder eller sträckningar. Den totala kostnaden för de 

rekommenderade åtgärderna uppskattas till 114-176 mnkr. Kostnaderna innefattar planering, 

projektering och byggande.  

Effektbedömning 

En samlad effektbedömning av åtgärdspaketen har gjorts utifrån samhällsnytta, fördelning mellan 

grupper samt utifrån de transportpolitiska målen. 

Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Föreslagna paket är studiens rekommendationer för att genomföra åtgärder som successivt ger en hög 

målstandard i hela stråket. I de fall där alternativa paket redovisas rekommenderar ÅVS:en att de 

kostnadseffektiva paketen testas innan mer kostsamma paket tas vidare. 
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[Initiera]  

Inledning 

Bakgrund och syfte   

I Regional transportplan för Jönköpings län 2018–2029 presenteras satsningar för att uppnå 

långsiktigt hållbara resor genom fokus på gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. Budgeten för 

gång- och cykelåtgärder har dubblerats jämfört med föregående regional plan. Som ett förarbete till 

regional plan togs Underlag till cykelplan fram år 2017. Utredningen beskriver nuläget samt lämpliga 

vägsträckor där investeringar i infrastruktur har potential för att främja vardagscykling i Jönköpings 

län. 

Tre stråk (Barnarp-Tenhult-Forserum-Nässjö; Sandhem-Mullsjö-Habo-Jönköping samt Gislaved-

Smålandsstenar-Värnamo-Bor) har identifierats som stråk med hög potential och ska utredas vidare 

med hjälp av åtgärdsvalsstudiemetodiken, se förklaring under Arbetsprocessen nedan. För respektive 

stråk ska behov och problem belysas och lösningar i fyrstegsprincipens alla fyra steg ska utredas. En 

kostnadsbedömning och en samlad effektbedömning tas fram för ett antal alternativa åtgärdspaket. 

I åtgärdsvalsstudien(ÅVS) utreds stråket Gislaved-Smålandsstenar-Värnamo-Bor. Den övergripande 

bristen på sträckan är att det saknas trafiksäkra sätt att ta sig fram för gående och cyklande. 

Potentialen för arbetspendling med cykel bedöms vara god utifrån Kågesonmodellen, se avsnitt 

Tidigare planeringsunderlag och gällande planer. 

Syftet med den här åtgärdsvalsstudien är att presentera ändamålsenliga infrastrukturlösningar för 

stråket utifrån en samlad problem- och målbild, som är förankrad hos berörda organisationer.  

Det övergripande målet är ökad andel pendling med cykel mellan orterna och ökad cykeltrafik. 

Avgränsningar 

Innehållsmässigt avgränsas studien till att utreda infrastrukturlösningar till förmån för oskyddade 

trafikanter. De åtgärdsförslag som presenteras i studien är åtgärder som kan genomföras under 

nuvarande planperiod, mellan år 2018 och år 2029, i den omfattning avtal om samfinansiering och 

ekonomiska ramar i regional plan tillåter. Studiens åtgärder skall prioriteras även med hänsyn till 

övriga utpekade stråk för cykling i regionen. Åtgärder för cykeltrafik gynnar i de flesta fall även gående 

och moped klass II. 

 

Den geografiska avgränsningen sträcker sig från Gislaved i nordväst, Smålandsstenar i sydväst, 

Värnamo i öster och Bor i sydost. Utredningsområdet utgörs av en bred korridor mellan orterna. 

Aktuella vägar och parallellvägar inom korridoren utreds och möjliga sträckningar analyseras. 

Utredningsområdet presenteras i kartan nedan, se Figur 1. 
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Figur 1. Översiktlig kartbild, utredningskorridoren inringad (Bakgrundkarta © Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

Arbetsprocessen 

Under arbetets gång har ett arbetsgruppsmöte genomförts med deltagare från Trafikverket, Gislaveds 

kommun, Värnamo kommun och Region Jönköpings län. 

Arbetsprocessen utgår från metodiken för åtgärdsvalsstudier. I åtgärdsvalsmetoden delas arbetet in i 

fyra faser: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara lösningar samt forma inriktning och 

rekommendera åtgärder. Första fasen handlar om att initiera och starta projektet. Andra fasen handlar 

om att förstå situationen och beskriva nuläget samt att identifiera behov utifrån nuläget, brister och 

mål. I tredje fasen prövas och analyseras alternativa åtgärder och åtgärdskombinationer utifrån 

fyrstegsprincipen. Alternativa lösningar gallras ut och deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse och 

kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen formas en övergripande inriktning och förslag till 

rekommenderade åtgärder, vilket utgör den fjärde fasen.  
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Åtgärdsgenereringen genomförs utifrån fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen innebär att möjliga 

förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. Åtgärder ur de lägsta stegen, steg 1 och 2, är mest 

resurs- och kostnadseffektiva och ska därför prioriteras för att lösa identifierade problem. I andra 

hand ska om- eller nybyggnad av infrastruktur väljas. Traditionellt har planeringen av 

transportsystemet handlat om att bygga om eller bygga ny infrastruktur, men att bygga nytt är 

kostsamt och innebär i regel negativ påverkan på miljö genom intrång, utsläpp och förbrukning av 

naturresurser. Fyrstegsprincipens steg beskrivs så här: 

 

1. Tänk om. Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka 

behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 

2. Optimera. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt 

utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. 

3. Bygg om. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. 

4. Bygg nytt. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det 

betyder nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 

I den här studien har åtgärdsgenereringen fokuserats på kostnadseffektiva insatser i steg 2-4. De 

åtgärder i steg 1 som handlar om att genom information och kampanjer påverka trafikanters resval 

ligger utanför Trafikverkets uppdrag och är därför inte juridiskt möjliga att genomföra med de medel 

som avsätts i regional plan. Steg 1-åtgärder kan ofta vara ett viktigt komplement till fysiska åtgärder 

och ambitionen med Region Jönköpings kommande cykelstrategi är bland annat att belysa detta. Det 

finns inget hinder att berörda kommuner arbetar med steg 1-åtgärder, det utgör ett nödvändigt och 

önskvärt komplement till fysiska åtgärder. 

Aktörer och övriga intressenter, involverade eller ej 

De aktörer som har deltagit i arbetsprocessen är Trafikverket, Gislaveds kommun, Värnamo kommun 

och Region Jönköpings län. 

Övriga intressenter som påverkas är bland annat boende, boendeföreningar samt företag längs med 

sträckan. 

Tidigare planeringsunderlag och gällande planer 

Regional transportplan Jönköpings län 2018–2029, 2018 

I den regionala transportplanen ingår en plan för kommande gång- och cykelåtgärder. Länets glesa 

struktur och den ojämnt fördelade befolkningsmängden utgör en stor utmaning för att koppla ihop 

tätorterna, inte minst för cykeltrafiken. Den regionala transportplanen hänvisar till Underlag till 
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cykelplan och lyfter fram det starka mönstret Anderstorp-Reftele-Bredaryd. Vikten av lokala gång- och 

cykelåtgärder framhålls även i planen.  

Underlag till cykelplan Region Jönköping, 2017 

Rapporten utgör kunskapsunderlag genom att identifiera åtgärdsförslag med stor potential för att 

främja vardagscykling i länet. Utifrån Kågesonmodellen pekas vissa sträckor ut som särskilt 

intressanta, bland annat stråket Gislaved-Smålandsstenar-Värnamo-Bor, se Figur 2.  

 

Figur 2. Identifierade cykelrelationer i Jönköpings län 

Kågessonmodellen ger i grova drag behovet av cykelvägar mellan tätorter beroende på tätortstorlek 

samt avstånd mellan tätorternas yttre gränser. Kågessonmodellen utelämnar vissa faktorer, 

exempelvis potentialen av cyklande som finns längsmed de olika sträckorna och andra relevanta 

målpunkter. 

Översiktsplan, Gislaveds kommun, antagen 2016 

Översiktsplanen tar avstamp i ett ställningstagande att tätorter ska bindas samman med cykelvägar. 

Vägen mellan Gislaved och Smålandsstenar framhålls som en viktig länk som behöver förbättras. I 

samband med åtgärder längs större vägar ska dessa samordnas med cykelvägar. Ny cykelväg är 

markerad längs västra sidan av väg 26 mellan Smålandsstenar och Kappeled.  

Mål och strategier för gång- och cykelvägar Gislaveds kommun, Gislaveds kommun, 2013 

I strategin anges att en gång- och cykelväg bör uppfylla något av kommunens grundkriterier för att 

utbyggnad ska vara aktuellt. Ett av grundkriterierna är att det ska vara en arbetspendlingsväg. Mellan 

2,5-3 meter grusad eller belagd bana med fri sträckning anges som standard mellan tätorter. I 
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strategin anges en planerad cykelväg längs med västra sidan av väg 26 till från Smålandsstenar till 

Kappeled. 

Åtgärdsvalsstudie Riksväg 26 Smålandsstenar – Gislaved, Gislaveds kommun, Trafikverket, 2015 

Åtgärdsvalsstudien fokuserar på väg 26 mellan Smålandsstenar och Gislaved vilken är smal, saknar 

mötesseparering och har brister när det gäller plan- och profilstandard. En av åtgärderna som föreslås 

är en separerad gång- och cykelväg mellan Smålandsstenar och Kapelled. 

Översiktsplan Mitt Värnamo 2035, Värnamo kommun, antagen 2019 

I översiktsplanen finns en strategi för att förbättra möjligheten till cykeltrafik mellan tätorterna. 

Huvudnätet följer kommunens strategi för bebyggelseutvecklingen utmed tätortsbandet längs väg 27, 

mellan centralorten och dess kranstätorterna samt mellan närliggande större bebyggelsegrupper 

utefter de större vägarna, 127 och 151 och Värnamo stad. 

Gång- och cykelplan för landsbygden, Värnamo kommun, 2008 

Gång- och cykelplan för landsbygd innefattar utbyggnad av gång- och cykelvägar utanför kommunens 

tätorter. Det huvudsakliga syftet är att förbättra möjligheten till pendling till arbetsplatser och skolor. I 

utredningen anges även önskvärd standard. Punkterna nedan är hämtade från gång- och cykelplanen 

och bedöms vara relevanta för åtgärdsvalsstudien. 

 Genhetskvoten bör ej överstiga 1,25. 

 Referenshastighet 30 km/tim. För att kunna hålla en hög medelhastighet ska beläggningen 

vara jämn. 

 Lutningar större än 3-4 procent bör undvikas på längre sträckor. På kortare sträckor kan 

lutningar upp till 6 procent accepteras.  

 Bredden på cykelvägen bör vara 3,0 meter. Vid låga trafikflöden kan bredden minskas till 2,25 

-2,5 meter.  

 Val av separeringsform är beroende av hastighet och trafikflöde. Utredningen hänvisar till 

Gång- och cykel och mopedhandboken, Sveriges kommuner och landsting.  

Utredningen analyserar ett antal delsträckor utifrån åtgärder, kostnader och potential. Aktuella 

delsträckor för denna ÅVS är: 

 Värnamo-Kärda-Forsheda-Bredaryd. Potential finns för skol- och arbetspendling. 

Huvudalternativet är en separerad cykelväg söder om och längs med väg 27. Väster om 

Värnamo finns alternativ att leda cyklande i blandtrafik på småvägar. Utredningen föreslår en 

separerad cykelväg som samordnas med VA-ledning. Utredningen rekommenderar inte att 

använda de mindre vägarna väster om Värnamo då standarden minskas och därmed inte är 

attraktiv för pendlare.  

 Bredaryd-Lanna. Två alternativ anges i utredningen, separerad cykelväg på östra eller västra 

sidan om väg 152 eller cykling i blandtrafik på småvägar. Utredningen förordar en separerad 

gång- och cykelväg längs med väg 152.  

 Värnamo-Bor. Ett alternativ anges i utredningen vilket är separerad cykelväg längs väg 27. 
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PM Utredning ny GC-led Värnamo-Bredaryd, Värnamo kommun 2018 

Utredningen syftar till att ge ett övergripande underlag för beslut om åtgärd för anläggande av en ny 

gång- och cykelled mellan Bredaryd och Värnamo. Utredningens har som utgångspunkt att i första 

hand nyttja driftväg för överföringsledning som ny gång- och cykelförbindelse. Enligt utredningen 

bedöms det som fördelaktigt att placera den nya förbindelsen söder om väg 27. Utredningen föreslår 

tre huvudinriktningar för stråket: 

 Ny gång- och cykelväg söder om väg 27 

 Befintligt, enskilt vägnät söder om väg 27 rustas upp 

 Inga åtgärder, hänvisa till befintligt vägnät 

 Utredningen visar på att det är mest fördelaktigt att bygga en ny gång- och cykelväg utmed väg 27 och 

väg 153. 

Överenskommelse mellan aktörer 
för genomförande av studie, eventuellt: 

Ja   ☐    Nej   ☐   Datum: Klicka här för att ange datum. 

Eventuell kommentar: 
[hjälptext] Om kommentera (aktörer, diarienummer, länk till 
dokumentet etcetera) 

 

Medverkande kompetenser och personer: 

Krister Wall  Trafikverket 
Markus Jonsson Trafikverket 
Daniel Henricson Sweco 
Jessica Sundberg Sweco 
Sofia Eriksson       Sweco 
Henrik Lönngren                      Värnamo kommun 
Peter Gustavsson                      Värnamo kommun 
Sabina Johansson Kullman    Värnamo kommun 
Marcus Berggren                       Värnamo kommun 
Klara Lindgren                          Gislaveds kommun 
Claudia Bartelsson                   Gislaveds kommun 
Christina Persson                     Gislaveds kommun 

Eventuell kommentar:  
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[Förstå situationen] 

Nuläge och kommande utveckling 

Nuläge 

Nedan följer en beskrivning av definierade delstråk, Gislaved – Smålandsstenar, Smålandsstenar – 

Värnamo och Värnamo – Bor. Även delstråk Anderstorp – Gislaved nämns nedan men i mindre 

omfattning. 

Övergripande gäller att orterna Smålandsstenar, Reftele, Bredaryd, Forsheda, Värnamo och Bor har 

goda tågförbindelser. Smålandsstenar, Gislaved och Anderstorp saknar tågförbindelse men har 

bussförbindelser. Merparten av busshållplatserna utmed stråket har låg standard utan plattform 

och/eller väderskydd. 

Delstråk Anderstorp – Gislaved 

Anderstorpsvägen sträcker sig mellan Gislaved och Anderstorp. Sträckan är cirka 7 kilometer. Sydväst 

om och längs med Anderstorpsvägen löper en separerad gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen är 

cirka 3 meter bred och belyst. Standarden på beläggningen varierar längs med sträckan och det är inga 

större lutningar. 

Delstråk Gislaved – Smålandsstenar 

Nedan beskrivs delstråket Gislaved-Smålandsstenar, se inringat området i Figur 3. 

 

Figur 3 Delstråket Gislaved-Smålandsstenar inringat 

Väg 26 

Mellan Gislaved-Smålandsstenar går den statliga vägen 26 i nord/sydlig riktning. Sträckan är cirka 20 

kilometer lång. Vägen har en relativt rak sträckning och är en gen förbindelse mellan orterna. 

Hastighetsbegränsningen är 100 km/tim till cirka 2 kilometer söder om Gislaved och 80 km/tim under 

63



 
 

15 (75) 

 

 
 

resterande delen av sträckan till Smålandsstenar. Vid infarten till Smålandsstenar sänks 

hastighetsbegränsningen till 60 km/tim och genom Smålandsstenar är hastighetsbegränsningen 40 

km/tim. Vägbredden är runt 8 meter mellan orterna och cirka 10 meter genom Smålandsstenar. 

Den södra delen av väg 26 går mycket på bank. I övrigt följer väg 26 i stort sätt befintlig topografi. Väg 

26 sträcker sig framförallt genom skogspartier och glesbygd. 

Enskild väg 17234.1 

Den enskilda vägen sträcker sig från Gislaved till strax norr om Villstad. Sträckan är cirka 14 kilometer 

lång. Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim och vägbredden är 5 meter. Det finns ingen vägren eller 

mittlinje. Den norra delen av vägen är relativt rak och går igenom tät barrskog utan bebyggelse. Cirka 

4 kilometer söder om Gislaved blir landskapet öppnare och bebyggelse kommer med några hundra 

meters avstånd längs vägen. Trafikmätningar på norra delen av sträckan visar veckodygnstrafik (år 

2019) 184 fordon per dygn. Tung trafik uppgår till 5,5 procent.  Uppmätt hastighet, 85-percentilen, är 

82 km/tim med hastighetsöverträdelser på 46 procent. Trafikmätningar på södra delen av sträckan, 

strax söder om Kappeled, visar på veckodygnstrafik (år 2019) 225 fordon per dygn. Tung trafik uppgår 

till 3,9 procent. Uppmätt hastighet (85-percentilen) är 68 km/tim med 12 procent är 

hastighetsöverträdelser. Enligt utförda trafikmätningar är det endast 4 cyklande per vardagsdygn som 

trafikerar sträckan. 

Söder om Kappeled går en enskild grusväg söderut till Villstads kyrka.  

 

Figur 4. Norra delen av väg 17234.1 går genom tät skog utan bebyggelse. 
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Figur 5. Bebyggelse längs södra delen av väg 17234.1. 

 

Figur 6. Söder om Kappeled går en enskild grusväg söderut till Villstads kyrka med begränsande bärighet på bro.  

Enskild väg 16782.2 

Sträckningen mellan Villstads kyrka och norra Smålandsstenar är cirka 4 kilometer lång. 

Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim. Trafikmängderna bedöms vara cirka 200 fordon per dygn. 

Vägbredden är smal, bedömd till cirka 5 meter. Det finns ingen vägren eller mittlinje och beläggningen 

är grus. Vägen är relativt rak och går främst genom skog. Vägen passerar Startpunkten för norra 

Nissanleden som är en 8 kilometer lång promenadstig utmed Nissan mellan Smålandsstenar och 

Skeppshult. 
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Delstråk Smålandsstenar – Värnamo 

Nedan beskrivs delstråket Smålandsstenar-Värnamo, se inringat området i Figur 7. 

 

Figur 7 Delstråket Smålandsstenar-Värnamo inringat 

Väg 153 

Mellan Smålandsstenar-Bredaryd går den statliga vägen 153 i öst/västlig riktning. Sträckan är cirka 20 

kilometer. Vägen har en relativt gen sträckning med några krökar. Hastighetsbegränsningen är 60 

km/tim och sedan 70 km/tim österut från Smålandsstenar. Sedan är det 80 km/tim förutom förbi 

Reftele där hastighetsbegränsningen är 70 km/tim och vid Bredaryd är hastighetsgränsen 60 km/tim 

och 70 km/tim. Vägbredden är cirka 8 meter. Årsmedeldygnstrafiken uppmättes år 2017 till cirka 

3900 fordon per dygn. Strax öster om Smålandsstenar i höjd med bron över Nissan passerar 63 

cyklande per vardagsdygn (2019).  

 

Figur 8. Väg 153 mellan Smålandsstenar och Bredaryd. 
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Enskild väg 16782.3 

Vägen sträcker sig mellan enskild väg 1678.2 och väg 596, sträckan är cirka 3,5 kilometer lång. Det 

finns inga uppmätta trafikmängder men de antas vara låga. Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim 

och vägbredden är bedömd till ungefär 5 meter. Det finns ingen vägren eller mittlinje och 

beläggningen är grus. Vägen är relativt rak och går främst genom skog. 

Väg 596 

Väg 596 sträcker sig i väst/östlig riktning cirka 3-4 kilometer norr om väg 153. Väg 596 ansluter vid 

Villastads kyrka inom naturreservat och vidare mot Reftele. Sträckan är cirka 10 kilometer lång. I 

anslutning till Villastad hastighetsbegränsningen 50 km/tim, vägen är smal och begränsas av 

fastigheter och bro över Nissan. Vidare österut är hastighetsbegränsningen 70 km/tim, där är vägen 

något bredare med öppnare landskap på respektive sida. Årsmedeldygnstrafiken uppmättes år 2008 

till cirka 350 fordon per dygn.  

Enskild väg 16444.1 

Vägen sträcker sig mellan väg 153 och väg 596, sträckan är cirka 5,5 kilometer lång. Det finns inga 

uppmätta trafikmängder men de antas vara låga. Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim och 

vägbredden är bedömd till cirka 4 meter. Det finns ingen vägren eller mittlinje och beläggningen är 

asfalt. Vägen slingrar sig genom ett område präglat av åkermark och spridd bebyggelse. 

Väg 598 

Strax väster om Reftele ansluter väg 596 till väg 598. Väg 598 har en hastighetsbegränsning på 50-70 

km/tim och ett fordonsflöde på cirka 1200 fordon per dygn. Vägens standard varierar och har stundvis 

begränsade partier där den går på bank med vägräcken. 

Enskild väg 16783.1/ Väg 549 

Vägen sträcker sig parallellt med väg 153, dock med mycket svängar. Sträckan är cirka 8 kilometer och 

korsar väg 153 och järnvägen. Sträckan innebär att man måste färdas längs med väg 153 en kortare bit. 

Det finns inga uppmätta trafikmängder men de antas vara låga. Hastighetsbegränsningen är 70 

km/tim och vägbredden är bedömd till mellan 5-7 meter. Vägen slingrar sig främst genom skogs- och 

åkermiljö. 

 

Figur 9. Väg 549 västra delen. 
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Väg 27 

Från Bredaryd och österut till Värnamo byter väg 153 namn till väg 27, som även passerar utkanterna 

av Forsheda och Kärda. Sträckan är cirka 20 kilometer lång. Från väster är hastighetsbegränsningen 

90 km/tim fram till cirka 2,5 kilometer öster om Forsheda, med undantag för korningen med väg 618 

där hastighetsgränsen sänks till 70 km/tim. Öster om Forsheda höjs hastighetsgränsen till 100 km/tim 

fram till Värnamo, med undantag för korsningen med väg 562/619 vid Kärda där det är 70 km/tim.  

Där hastighetsbegränsningen är 100 km/tim är det 2+1-väg med mitträcke. Årsmedeldygnstrafiken 

uppmättes år 2015 till mellan cirka 5000 – 9100 fordon per dygn. 

 

Figur 10. Väg 27.  

Parallellt med väg 27 vid Kärda löper en traktor-, gång- och cykelväg i Skårekullsvägens förlängning. 

Cykelflödet på denna kombinerade väg har uppmätts till 19 cyklande per vardagsdygn (år 2019).  

Enskild väg 16334.1 Östergårdsvägen 

Sträckningen från Åsvägen till väg 553 är cirka 3,8 kilometer lång. Hastighetsbegränsningen är 70 

km/tim och vägbredden är bedömd till mellan 5-7 meter. Vägen går främst genom skogs- och 

åkermiljö. Trafikmätningar på Östergårdsvägen, strax öster om Åsvägen, visar veckodygnstrafik (år 

2019) på 268 fordon per dygn. Tung trafik uppgår till cirka 12 procent. Uppmätt hastighet (85-

percentilen) är 48 km/tim med 59 procent hastighetsöverträdelser. 

Väg 553 

Väg 553 ansluter till södra Forsheda. Aktuell sträcka är cirka 3,5 kilometer lång. Trafikflödet är cirka 

400 fordon per dygn och hastighetsbegränsningen är 70 km/tim. Vägen har smala vägrenar och 

mittlinje samt bedöms vara cirka 7 meter bred. Vägen går främst genom skogs- och åkermiljö. 

Ej namngiven skogsväg, mellan Nedre Kvarnvägen och Kyrkogatan/Västergatan 

Vägen snirklar sig fram genom skog och åkermark och ansluter till västra Forsheda och är cirka 2,5 

kilometer. Det finns inga uppmätta trafikmängder men de antas vara låga. Tillåten hastighet är 70 

km/tim. Vägen bedöms som smal, cirka 4-5 meter bred. Vägen slingrar sig genom skog- och åkermark 

och passerar över Storån.  
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Väg 618 

Väg 618 ansluter till norra Forsheda. Trafikflödet är 650 fordon per dygn och hastighetsbegränsningen 

är 70 km/tim. Vägen är bedömd till cirka 6-7 meter bred med smala vägrenar och ingen mittlinje. 

Vägen passerar åkermiljö och glesbebyggelse. Vägen är asfalterad. 

Enskild väg 17174.1/Enskild väg 16885.1 

Norr om väg 27 mellan väg 618 och 619 löper enskilda vägar. Sträckan är cirka 4 kilometer lång. Det 

finns inga uppmätta trafikmängder men de antas vara låga. Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim 

och vägbredden är bedömd till 4-5 meter. Vägen går främst genom skogs- och åkermiljö. 

Väg 619 

Väg 619 ansluter till norra Kärda. Trafikflödet är 750 fordon per dygn och hastighetsbegränsningen är 

70 km/tim. Vägen smala vägrenar och ingen mittlinje samt bedöms vara cirka 6-7 meter bred. Vägen 

passerar åkermiljö och skog. Vägen är asfalterad. 

Kärda, Skårekullsvägen 

I Kärda finns en befintlig gång- och cykelpassage under väg 27. I anslutning till passagen, norr om väg 

27, finns en mindre ort där en lokalgata, Skårekullsvägen, går parallellt med väg 27. Gatan bedöms ha 

låga trafikflöden och hastigheter. Till Skårekullavägen ansluter en mindre väg för gång, cykling och 

traktorer vidare till hållplatsen Kärda Åbro.  

Enskild väg 16113.1/Enskild väg 16460.1/Lundbyvägen 

Norr om väg 27 och öster om Nästasjön går enskild väg 164680.1 och ansluter till västra Värnamo. 

Sträckan är cirka 4 kilometer. Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim och vägbredden är bedömd till 

mellan 4-5 meter. Vägen går främst genom skogs- och åkermiljö. Trafikmätningar på enskild väg 

16113.1 visar veckodygnstrafik (år 2019) på 115 fordon per dygn. Tung trafik uppgår till cirka 3 procent.  

Uppmätt hastighet, 85-percentilen, är 62 km/tim med 4 procent hastighetsöverträdelser. 

Trafikmätningar på enskild väg 16460.1 visar veckodygnstrafik (år 2019) på 114 fordon per dygn. Tung 

trafik uppgår till 2,6 procent. Uppmätt hastighet (85-percentilen) är 57 km/tim med 1 procent 

hastighetsöverträdelser. 

Nära Värnamo har Lundbyvägen kompletterats med gång- och cykelväg, se Figur 12.  

 

Figur 11. Lundbyvägen med separerad gång- och cykelväg.  
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Delstråk Värnamo – Bor 

Nedan beskrivs delstråket Värnamo-Bor, se inringat området i Figur 12. 

 

Figur 12 Delstråket Värnamo-Bor inringat 

Väg 27 

Väg 27 mellan Värnamo och Bor går i sydöstlig riktning och är cirka 8 kilometer lång. Väg 27 passerar i 

utkanten av Värnamos verksamhetsområde Bredsten. Hastighetsbegränsningen är 90 km/tim längs 

med hela sträckan, förutom förbi Voxtorp där hastigheten sänks till 70 km/tim. Vägen är 9 meter bred 

med en vägren på cirka en meter. Årsmedeldygnstrafiken (år 2015) uppmättes till cirka 6700 fordon 

per dygn. 

 

Figur 13. Väg 27 mellan Värnamo och Bor.  

Enskild väg 16170.4 

Den enskilda vägen 16170.4 går från östra Värnamo och ansluter till väg 27 söder om Bredasten. 

Sträckan är cirka 5 kilometer lång. Det finns inga uppmätta trafikmängder men de antas vara relativt 
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låga. Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim och vägbredden är 6 meter. Vägen är asfalterad med 

smala vägrenar utan mittlinje och går främst genom skogsmiljö. 

 

Trafikmätningar genomförda i studien 

Nedan sammanfattas trafikmätningar som har genomförts i studien. Trafikmängderna är också 

redovisade i beskrivningen av varje delsträcka ovan.  

Vägnr/gatunamn Delsträcka Väghållare Cykel, 

vardags-

dygnstrafik 

fordon per 

vardagsdygn 

Motorfordon, 

vardags-

dygnstrafik 

fordon per 

vardagsdygn 

Hastighet 

km/tim 85-

percentil 

(skyltad 

hastighet) 

17234.1, norra 

delen 

Gislaved-

Smålandsstenar 

Enskild - 184 82 (70) 

17234.1, södra 

delen 

Gislaved-

Smålandsstenar 

Enskild 4 225 68 (70) 

Väg 153, öster om 

Smålandsstenar 

Smålandsstenar-

Värnamo 

Statlig 63 - - 

16334.1 Smålandsstenar-

Värnamo 

Enskild - 268 48 (40) 

Traktor-, gång- och 

cykelväg i 

Skårekullsvägens 

förlängning 

Smålandsstenar-

Värnamo 

 19 - - 

16113.1 Smålandsstenar-

Värnamo 

Enskild - 115 62 (70) 

16460.1 Smålandsstenar-

Värnamo 

Enskild - 114 57 (70) 

 

  

71



 
 

23 (75) 

 

 
 

Målpunkter 

Det övergripande syftet är att sammanbinda målpunkterna Gislaved, Smålandsstenar Värnamo och 

Bor. Längs delsträckorna finns även mindre orter och vissa lokala målpunkter som redovisas där det 

anses relevant för denna ÅVS. Målpunkter inom orterna har inte markerats ut. 

Delstråk Gislaved-Smålandsstenar 

Strax söder om Gislaved finns verksamheten Långhults Marktjänst AB. Vidare söderut finns inga 

särskilda målpunkter. I anslutning till Villstad, norr om Smålandsstenar, finns verksamheten Bleck 

och Plåt, idrottsplats för Villstads GIF (friidrott) och motorcrossbana. Strax norr om Smålandsstenar 

ligger Nissan Raceway längs med väg 26.  

Delstråk Smålandsstenar-Värnamo 

Mellan Smålandsstenar och Värnamo ligger ytterligare fyra tätorter längs väg 153 och 27; Reftele, 

Bredaryd, Forsheda och Kärda. Mellan Bredaryd och Forsheda ligger Forshedaverken. Sjukhuset i 

Värnamo utgör en viktig målpunkt. I övrigt är de huvudsakliga målpunkterna inne i tätorterna och 

tätorternas tåg- och busstationer.  

Delstråk Värnamo-Bor 

Söder om verksamhetsområdet Bredasten finns inga särskilda målpunkter I höjd med Voxtorp finns 

Voxtorps kyrka. Strax innan Bor finns ett antal verksamheter längs med väg 27, Bors Automation & 

Tool AB, Värnamo Krosskonsult AB, Hordagruppen AB, Bejö AB, Bors Press AB och Nordan AB. 

Kommande utveckling 

Med kommande utveckling avses en enklare kartläggning av planerade och pågående projekt och/eller 

planer som kan påverka utbudet och efterfrågan av gång- och cykelvägar. 

Delstråk Gislaved-Smålandsstenar 

Mellan Smålandsstenar och Kappeled är västra sidan om väg 26 utpekad som möjlig placering av en 

gång- och cykelväg mellan de båda orterna i den regionala transportplanen och Gislaveds kommuns 

översiktsplan. Sträckan är i dagsläget inte beslutad.  

Delstråk Smålandsstenar-Värnamo 

Utvecklingen av Vitarör industriområde väster om Värnamo pågår. Detaljplan Alandsryd 1:6 med flera 

är under genomförande vilket har utökat tätortens gång- och cykelnät cirka 1,5 kilometer västerut.  

Delstråk Värnamo-Bor 

Trafikverket planerar för att bygga en förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning 

till nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka. Vägen blir mötesfri med ett mitträcke och hastigheten 

blir 100 kilometer/tim. Byggstart är planerad till 2021/2022. Gamla väg 27 avlastas och får en lokal 

funktion. Se vägens sträckning i Figur 14. 
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Figur 14. Förbifart Bor (Trafikverket 2019). 

Detaljplan Nöbbele 7:2 med flera inom verksamhetsområde Bredasten - Etapp 3 pågår och planeras 

att antas under hösten 2019. Planen medför att tätortens gång- och cykelnät utökas cirka 0,7 kilometer 

i sydost.   

Bor 1:195 med flera inom Bors Norra verksamhetsområde. Planen pågår och omarbetas på grund av 

Väg 27 förbifart Bor. 

I konsekvensstudie Bor (Sweco, 2018) analyseras en cykelled från Bredasten – Borstugan vilken har 

projekterats längs med västra sidan av väg 27. I och med att väg 27 byggs om mellan Voxtorp och 

Sörsjö där sträckan mellan Bredasten och Brostugan ska mötessepareras påverkas planerad cykelväg. 

Ombyggnationen kräver att parallellvägar skapas för maskiner och driftfordon, sådana parallellvägar 

kan samordnas med planerad cykelväg.  

Återstående del av cykelled Brostugan-Bor planeras att lokaliseras på "gamla" väg 27 då ny väg 27 

byggs i ny sträckning förbi Bor cirka år 2022. 
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Värnamo kommuns vatten- och avloppsöversikt visar på både befintliga och planerade 

överföringsledningar mellan Bredaryd och Bor, se Figur 15. De planerade överföringsledningarna är 

sådana att det finns beslut om utbyggnad eller där projekten finns är de medtagna i budget.  

 

Figur 15. Befintliga och planerade överföringsledningar (Värnamo kommun, 2018). 
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Problem, brister och behov 

Översikt 

Det saknas möjligheter att cykla tryggt och säkert hela sträckan Gislaved-Smålandsstenar-Värnamo-

Bor. Flera av de parallellvägar som bitvis finns längs med de statliga vägarna har låg standard när det 

gäller beläggning, belysning, orienterbarhet, trygghet och trafiksäkerhet. De parallella vägarna innebär 

i de flesta fall omväg i jämförelse med den statliga vägen. Enligt Vägledning för regional 

cykelvägvisning (Trafikverket 2015) kan en maximal omvägskvot (avstånd fågelvägen) på cirka 1,5 

accepteras. God genhet uppnås om omvägskvoten är mindre än 1,3. 

Bitvis finns höjdskillnader inom utredningsområdet. Det kan innebära svårigheter vid utformning av 

cykelåtgärder och innebär ökad ansträngning för de cyklande. 

Längs hela utredningsområdet är de statliga vägarna för smala för att bredden ska kunna omfördelas 

så att även en gång- och cykelbana ska få plats. Det innebär att en breddning av vägområdet kommer 

krävas för att skapa utrymme för cyklande. 

En viktig aspekt att ta i beaktande är att det kan finnas olika potential för cykling på olika delsträckor 

vilket kan motivera olika standard. 

I Underlag till cykelplan Region Jönköping, 2017 används Kågesonmodellen för att bedöma behovet 

och potentialen för att anlägga ny cykelväg mellan bland annat de aktuella tätorterna i denna ÅVS. 

Bedömningen baseras på tätorternas storlek samt avstånd mellan tätorternas yttre gränser. Med 

hänsyn taget till elcyklar bedöms angivna avstånd i  

 

Tabell 1 kunna multipliceras med 1,5. 

 
Tabell 1. Schablon för bedömning av när bilfri cykelväg bör övervägas mellan två orter (Kågeson, 2007).  

 

För aktuellt stråk kan potentialen enligt Kågesonmodellen förklaras med tidigare kartbild, Figur 2, 

med avstånd och antal invånare. 
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Genomgång av delstråken 

Delstråk Gislaved-Smålandsstenar 

Väg 26 är en gen förbindelse mellan Gislaved och Smålandsstenar. Trafikflödet, cirka 7000 fordon per 

dygn, och hastighetsbegränsningen, 80 km/tim, är inte lämpliga förutsättningar för cykling i 

blandtrafik med avseende på trafiksäkerhet. Vägens sträckning kan upplevas som enslig och otrygg då 

det saknas omgivande bebyggelse och är mörk under kvälls- och nattetid.  

Den enskilda vägen 17234.1 har låga trafikflöden, men den 4 kilometer norra sträckan genom skog 

utan bebyggelse kan upplevas som otrygg och som ogen. Den skyltade hastigheten, 70 km/tim, 

överskrids i 46 procent av fallen. 85-percentilen på den uppmätta hastigheten är 82 km/tim.  

Längs grusvägen mellan Kappeled och Villstads kyrka finns en bro. Brons bärighet klarar endast 1,5 

ton axeltryck vilket exempelvis är för lågt för att ett driftfordon ska kunna snöröja vägen. Vägens 

beläggning och linjesträckning medför att den kan upplevas som otrygg och svårframkomlig.  

Den enskilda vägen 16782.2 har god koppling till orten Villstad men passerar inte målpunkterna 

Villstadsbanan, Villstads GIF och Nissan Raceway. Vägen är grusbelagd och kan upplevas som otrygg 

och enslig då den mestadels passerar skogspartier. Vid startpunkten för Nissanleden passeras Nissan 

på en smal bro vid någon typ av regleringsstation för vattenflödet. Brons bärighet är inte fastställd.    

Delstråk Smålandsstenar-Värnamo 

Väg 153 är en gen förbindelse mellan Smålandsstenar till Bredaryd via Reftele. Trafikflödet, cirka 4000 

fordon per dygn, och hastighetsbegränsningen, 90 km/tim, är inte lämpliga förutsättningar för cykling 

i blandtrafik med avseende på trafiksäkerhet. Vägen är dessutom smal med smala vägrenar. På mitten 

av sträckan finns en större höjdskillnad. 

Mellan Smålandsstenar och Reftele finns möjlighet att cykla större delen av sträckan mellan orterna 

längs det lågtrafikerade nätet, via enskild väg 16782.2/16782.3 och väg 596. Sträckan innebär dock en 

lång omväg och kan inte ses som ett rimligt alternativ för pendlare. Den sista sträckan fram till Reftele 

på cirka 1,8 kilometer går längs väg 598. Hastighetsbegränsningen på väg 598 är 70 km/tim och 

trafikflödet cirka 1200 fordon per dygn vilket inte är trafiksäkra förhållanden att tillåta cykling i 

blandtrafik. 

Enskild väg 16444.1 viker av norrut från väg 153 i höjd med Granhult och ansluter till väg 596. 

Sträckan innebär en kraftig omväg jämfört med längs väg 153. Utöver omvägen kan sträckan upplevas 

som otrygg, svårorienterad och otillgänglig då den är grusad och slingrig. 

Mellan Reftele och Bredaryd finns enskilda vägar samt väg 549, som går parallellt med väg 153, med 

lägre trafikflöden. Cykling längs de enskilda vägarna innebär att väg 153 och järnvägen måste korsas. 

Sträckan innebär inte en stor omväg i uppmätt längd men kan upplevas som längre till följd av mindre 

vägarnas slingriga linjeföring och behovet av att korsa de större trafiklederna mer än en gång. Strax 

innan anslutningen till väg 549 finns inga alternativa parallellvägar och cykling längs med väg 153 är 

ett måste, vilket är problematiskt med tanke på de höga trafikmängderna och hastigheterna.  

Vidare från Bredaryd mot Forsheda sträcker sig enskild väg 16334.1 (Östergårdsvägen). 

Östergårdsvägen övergår i väg 553 och ansluter till södra delen av Forsheda. Väg 553 är smal med 

smala vägrenar, men sett till hastighet och trafikflöde fungerar cykling i blandtrafik. Att cykla från 
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Bredaryd till Forsheda via 553 innebär dock en omvägskvot på cirka 1,4 jämfört med väg 153, vilket är i 

överkant av vad som bedöms som acceptabelt.  

Från Östergårdsleden finns en gång- och cykelväg genom skogen som ansluter till Nedre Kvarnvägen. 

Nedre Kvarnvägen är en enskild väg mellan väg 153 och Forshedaverken. Vidare finns det enskilda 

vägar utan driftsbidrag sista sträckan in till Forsheda. Vägarna är ogena med ojämn beläggning och 

upplevs som svårorienterade.  

Från Forsheda mot Värnamo övergår väg 153 till väg 27. Väg 27 är en gen sträckning mellan Forsheda 

och Värnamo. Trafikflödet, cirka 5000-9000 fordon per dygn, och hastighetsbegränsningen, 100 

km/tim, är inte lämpliga förutsättningar för cykling i blandtrafik med avseende på trafiksäkerhet.  

Öster om Kärda Åbro saknas cykelförbindelser eller lämpliga parallellvägar längs väg 27. Efter 

Nästasjön finns vissa höjdskillnader i befintlig profil på väg 27. För stora höjdskillnader kan försämra 

tillgängligheten för cyklande. 

Vid hållplats Nästavägen innan Värnamo ansluter enskild väg 16460.1 till väg 27 på norra sidan. 

Sträckan är, jämfört med väg 27, en omväg och kan upplevas som svårorienterbar till följd av dess 

linjesträckning. Trafikflödet är lågt men hastigheten på gränsen till för hög för att tillåta cykling i 

blandtrafik. 

Delstråk Värnamo-Bor 

Väg 27 är en gen koppling mellan Värnamo och Bor. Trafikflödet, cirka 6700 fordon per dygn, och 

hastighetsbegränsningen, 90 km/tim, är inte lämpliga förutsättningar för cykling i blandtrafik med 

avseende på trafiksäkerhet. 

Det saknas separerad gång- och cykelbana längs väg 27 eller andra trygga och säkra parallellvägar att 

cykla på. 
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Krav på lösningar 

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien har ett antal rekommendationer för målstandard tagits fram. 

Dessa ska vara vägledande avseende nivå och standard vid framtagande av åtgärder och lösningar. 

Kraven ska kunna hantera aspekter avseende funktion, teknik, ekonomi, miljö, trafiksäkerhet, trygghet 

med mera. Generellt ska även minimikrav följas i Vägars och gators utformning (VGU), Vägledning för 

regionala cykelplaner och Belysning av cykelnät utanför tätort. 

De krav på lösningar som presenteras nedan har framkommit i diskussioner på arbetsgruppsmöten. 

 Cykelvägen bör gå intill en statlig väg där sådan finns.  

 En gång- och cykelbana ska vara minst 3 meter bred.  

 Om en väg är mindre än 9 meter bred behövs ytterligare breddning för att få plats med en 

gång- och cykelbana.  

 Gång- och cykelstråk ska separeras från motorfordonstrafiken med minst GCM-stöd, det vill 

säga en fysisk avgränsning mellan bil och cykel i form av ett större kantstöd för gång-, cykel- 

och mopedtrafik. 

 I undantagsfall kan lågtrafikerade delar av cykelstråket utföras som cykelfält, som då ska 

utföras på båda sidor av vägen. Cykelfält är ett körfält för cykeltrafik som avgränsas med 

cykelfältslinje 

 Sidoremsa på mellan 3-4 meter, för avvattning med mera, utförs där det är möjligt med 

hänsyn till tillgänglig bredd. 

 Cykelstråket utförs med belysning framförallt på delsträckor som kan uppfattas som otrygga, 

till exempel vid smala vägrum kantade av skog samt på sträckor med lite trafik eller 

bebyggelse. 

 En jämn profilgeometri ska eftersträvas där gång- och cykelbanans profilgeometri ska ha 

minst lika hög standard som intilliggande väg. 

 Gång- och cykelpassager över anslutande vägar utförs utan indrag på den anslutande vägen1 

 Cykling i blandtrafik kan medges om årsmedeldygnstrafiken är mindre än 500 fordon per 

dygn och den verkliga hastigheten hos motorfordon är lägre än 50 km/tim. Där äldre barn 

bedöms nyttja stråket ska det vara anpassat för att de på egen hand ska kunna nyttja det, vilket 

kan innebära högre prioritet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på dessa platser. 

 Hela stråket ska ha en jämn driftstandard året om. 

Vad gäller ekonomiska förutsättningar och krav har region Jönköpings län fördubblat budgeten för 

investeringar i cykelinfrastruktur för perioden 2018-2029. Det gäller både för potten medfinansiering 

                                                           
1 Lösningen rekommenderas för bästa trafiksäkerhet och framkomlighet i bland annat GCM-handbok, Råd och 
riktlinjer för cykelinfrastruktur samt Riktlinjer för cykelinfrastrukturen i Jönköpings kommun. 
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till kommunerna och för investeringar längs regionala vägar. Hur stor medfinansieringen bör vara 

måste avgöras från fall till fall eftersom kommunerna, och olika delsträckor, skiljer sig åt i potentialen.  

Mål för lösningar 

Transportpolitiska mål 

Trafikverkets verksamhet styrs av riksdagens transportpolitiska mål. Alla infrastrukturprojekt ska 

värderas mot de transportpolitiska målen.  

Övergripande mål 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Till det 

övergripande målet hör även funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.  

Funktionsmålet 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 

god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska 

också vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.  

För att uppnå funktionsmålet finns sju preciseringar med mätbara delmål. De handlar om 

medborgarnas resor, näringslivets transporter, regional och internationell tillgänglighet, ett jämställt 

samhälle, personer med funktionshinder, barns möjligheter samt slutligen kollektivtrafik, gång och 

cykel. 

Hänsynsmålet 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås. 

För att uppnå hänsynsmålet finns sex preciseringar med mätbara mål. De handlar om dödsfall och 

skador inom vägtrafiken, sjöfart och båttrafik, järnvägstrafik och luftfart, samt om att transportsektorn 

ska bidra till begränsad klimatpåverkan och att övriga miljömål och miljökvalitetsmål uppnås. 

Projektmål 

Åtgärdsvalsstudiens föreslagna åtgärder ska bidra till uppfyllande av de transportpolitiska målen såväl 

som de projektspecifika mål som tagits fram i åtgärdsvalsstudien. I avsnittet Pröva tänkbara 

lösningar nedan har varje åtgärds måluppfyllelse prövats mot de framtagna projektmålen. 

Projektmålen har diskuterats och utvecklats under gemensamma arbetsmöten.  

Projektmålen har numrerats nedan eftersom numreringen används för att hänvisa till målen senare i 

rapporten. Numreringen ska dock inte uppfattas som någon inbördes rangordning eller prioritering. 

Det övergripande målet är ökad andel pendling med cykel mellan orterna samt ökad cykeltrafik. 
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1. God trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

2. God tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan orter och målpunkter. 

3. Gent cykelvägnät med hög framkomlighet och komfort. 

4. Lättorienterat cykelvägnät. 

5. God trygghet för oskyddade trafikanter. 

Målet God trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter innebär att stråkets sträckning och utformning 

ska bidra till att trafiksäkerheten prioriteras för gång- och cykeltrafik. För att uppfylla målet krävs 

separering mellan gång- och cykeltrafik samt motorfordonstrafik på vägar med mycket motorfordons-

trafik eller höga hastigheter hos motorfordon. Mått på måluppfyllelse kan vara minskat antal 

oskyddade trafikanter som råkar ut för trafikolyckor längs stråket. Ett annat mått kan vara längden på 

de sträckor där det finns separerade gång- och cykelbanor. Ett mått på god trafiksäkerhet kan även 

vara att äldre barn på egen hand ska kunna nyttja cykelstråket. 

Målet God tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan orter och målpunkter innebär att samtliga 

utpekade orter och viktiga målpunkter ska kunna nås genom gång- och cykelvägar eller genom 

kopplingar till det befintliga gång- och cykelvägnätet. Ett mått på måluppfyllelse kan vara andelen 

orter och målpunkter som är sammankopplade till cykelvägnätet. 

Målet Gent cykelvägnät med hög framkomlighet och komfort innehåller tre delar som hör ihop. Ett 

gent cykelvägnät innebär att det inte innehåller några onödiga omvägar jämfört med till exempel 

motsvarande vägnät för motorfordon. Eftersom omvägar kan öka restiden bidrar även ett gent 

cykelvägnät till god framkomlighet och minskad restid. Hög framkomlighet kan även betyda avsaknad 

av hinder, god vinterväghållning eller tillräcklig bredd för att kunna köra om andra cyklande. Hög 

komfort kan betyda jämn beläggning men också en god geometrisk utformning i både plan och profil. 

Det innebär till exempel att cykelvägen inte ska ha för små kurvradier eller för branta backar. För att 

uppfylla målet krävs asfalterade vägar med god driftsstandard och en geometri som motsvarar den för 

motorfordon. Genheten kan mätas som en kvot mellan längden på cykelstråket i förhållandet till 

motsvarande vägnät för motorfordon. Antalet hinder som förlänger restiden kan vara ett mått på 

framkomlighet. 

Målet Lättorienterat cykelvägnät innebär att det ska vara enkelt att förstå vart cykelstråket leder 

oberoende av vägvisning eller karta. Orienterbarheten gäller såväl på nätnivå som i till exempel en 

korsning. Att låta cykelstråket gå längs huvudvägar och -gator för motorfordon bidrar ofta till god 

orienterbarhet, liksom överblickbarhet över en längre sträcka. 

Målet God trygghet för oskyddade trafikanter innebär att alla gång- och cykeltrafikanter ska kunna 

känna sig trygga utmed stråket alla tider på dygnet och året. God belysning, social kontroll och god 

överblick utmed stråket kan bidra till god trygghet. Indikativa mått på måluppfyllelse kan vara andel 

av sträckan med god belysning eller närhet till bebyggelse. 
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Pröva tänkbara lösningar 

Åtgärdsförslag i blandtrafik med motorfordon 

I avsnittet Krav på lösningar finns en punkt om cykling i blandtrafik med motorfordon. Föreslagen 

nivå är att cykling i blandtrafik kan medges om årsmedeldygnstrafiken är mindre än 500 fordon per 

dygn och den verkliga hastigheten hos motorfordon är mindre än 50 km/tim. Målsättningen är att 

vuxna och äldre barn på egen hand ska kunna nyttja cykelstråket. I aktuell ÅVS föreslås cykling i 

blandtrafik på några enskilda och statliga vägar. De flesta föreslagna vägar bedöms uppfylla kraven på 

hastighet och flöde hos motorfordon, se Tabell 2. För vägar som saknar trafikmätningar har flöde och 

hastighet bedömts. En jämn standard för drift och underhåll eftersträvas på hela cykelstråket, 

oberoende av väghållare. Enskild väghållning kan försvåra detta särskilt för vägar som saknar statligt 

driftsbidrag. 

Tabell 2. Åtgärdsförslag i blandtrafik med motorfordon 

Vägnr/namn Väghållning Trafikflöde 

motorfordon 

fordon per dygn 

Medelhastighet 

motorfordon 

kilometer/h 

Nissastigen (i utkanten av 

Gislaved) 

Enskild <100 f/vd (bedömt) <50 (bedömt) 

17234.1 (Källängsvägen), 

norra delen 

Enskild 200 f/vd 69 km/h 

17234.1 (Källängsvägen), 

södra delen 

Enskild 200 f/vd 58 km/h 

16652.1,3 Enskild <500 f/vd (bedömt) <50 (bedömt) 

16782.2 Enskild <500 f/vd (bedömt) <50 (bedömt) 

546.1 Statlig 100 f/d <60 (bedömt) 

545 Statlig 650 f/f <60 (bedömt) 

16783.1 Enskild <500 f/vd (bedömt) <50 (bedömt) 

549 Statlig 150 f/d <50 (bedömt) 

16334.1 (Östergårdsvägen) Enskild 250 d/vd 41 km/h 

16113.1 Enskild 100 f/vd 53 km/h 

16460.1 Enskild 100 f/vd 48 km/h 

16170.4 Enskild <500 f/vd (bedömt) <50 (bedömt) 
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Redovisning av åtgärdsförslag och kostnader 

Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslagen har tagits fram för att skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk på hela 

sträckan Gislaved-Smålandsstenar-Värnamo-Bor, totalt cirka 70 km. Åtgärdsförslagen är 

huvudsakligen listade från norr till söder och från väst till öst och finns markerade på kartor i bilagor.  

Generellt föreslås för sträckan: 

 På samtliga delsträckor ingår belysning. Eftersom det huvudsakliga syftet med de föreslagna 

gång- och cykelstråken är att öka cykelpendlingen till arbete och skola innebär det att cykling 

kommer ske under dygnets mörka timmar. Längs vissa delsträckor är belysning extra viktigt 

utifrån trygghetsaspekten, exempelvis längs mindre vägar med gles bebyggelsen, tät skog och 

få människor i rörelse. I de fallen har belysning förtydligats under kolumnen ”Åtgärd som 

studerats och bedömts” i Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5 nedan. 

 Systematisk cykelvägvisning med avståndsangivelse sätts upp utmed hela stråket.  

 Ordnade passager med åtminstone refug och belysning utförs för delsträckor med cykelstråk 

som korsar vägar med hastighetsgräns 80 km/tim eller högre, alternativt där det bedöms 

behövas med hänsyn till trafiksäkerheten.  

 De busshållplatser som passeras av cykelstråket byggs om för att åtminstone utföras enligt 

kommande hållplatshandbok för Jönköpings Länstrafik. 

Åtgärdsförslagen är uppdelade i tre tabeller nedan, Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5, utifrån respektive 

delsträcka. 

Kostnadsbedömningar 

Kostnadsbedömningar avser anläggningskostnad eller totalkostnad i prisnivå 2018-04.  

Kostnad för belysning bedöms till cirka 1300 kr per meter eller totalt 152-283 miljoner kronor för 

samtliga åtgärder beroende på valt alternativ. Belysningen står för cirka 25 % av totalkostnaden för 

samtliga åtgärder. 

På entreprenadkostnaden (motsvarande anbudskostnaden) läggs följande påslag: 

 Oförutsett under projekteringstiden 15 procent samt oförutsett under entreprenadtiden 12 

procent (motsvarande ÄTA i form av mängdjusteringar och tilläggsbeställningar).  

 För kostnadsposter med endast bro- eller beläggningsarbeten är oförutsett under 

entreprenadtiden 5 procent.  

 Påslaget på entreprenadkostnaden (anbudskostnaden) är totalt 29 procent (21 procent för bro 

eller beläggning) för att få fram den slutliga entreprenadkostnaden inklusive ÄTA. 

På den slutliga entreprenadkostnaden läggs följande påslag: 

82



 
 

34 (75) 

 

 
 

 Övriga kostnader (ledningsomläggning, arkeologi och marklösen) motsvarar tillsammans ett 

påslag på 3 procent. Därutöver läggs 25 procent av totalen som byggherrekostnader 

(projektadministration, utredning, och projektering).  

 Påslaget på den slutliga entreprenadkostnaden är totalt 29 procent för att få fram 

anläggningskostnaden. 

Åtgärder på kommunala vägar kan i vissa fall utföras till lägre kostnader än vad som anges i tabellerna 

nedan, Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5, till exempel genom att inte behöva upprätta vägplaner. 
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Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja   ☐   Nej   ☐ 

Klicka här för att ange namn, om inte samma som ovan. 
Eventuell kommentar:  
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Gislaved – Smålandsstenar 

Tabell 3. Pröva tänkbara åtgärder för delsträckan Gislaved – Smålandsstenar 

Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

GS1 

Ej trafiksäkert 
eller tryggt för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
26 mellan 
Gislaved 
Centrum-Väg 26 
Nissanstigen. 
 

Enskild väg 
17234.1 kan 
upplevas som 
otrygg och mörk 
då belysning 
saknas och 
bebyggelsen är 
gles. 

Hänvisa till cykling i 
blandtrafik längs 
med Nissanstigen.  
 
Anordna belysning. 
 
 

2 

Mål 1 0 
Mål 2 0 
Mål 3 0 
Mål 4 + 

Mål 5 ++ 

Längd: 950 m 
 
Total kostnad: 
1,3 mnkr 
 
Varav belysning: 
0,1 mnkr 

Hög Ja 

Det är speciellt viktigt med belysning 
längs sträckan, utgör annars saknad länk 
under mörka tider för flertalet cyklande. 
Bebyggelsen är gles, skogen tät och få 
människor rör eller uppehåller sig längs 
sträckan vilket bidrar till otrygghet.  
 
Cykelvägvisa till Gislaveds busstation via 
befintligt cykelstråk längs Södra 
Storgatan. 

GS2 

Ej trafiksäkert 
eller tryggt för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
26 mellan 
Gislaved 
Centrum-Väg 26 
Nissanstigen 

Ny separerad gång- 
och cykelväg längs 
väg 26 mellan 
Burserydsvägen (väg 
582) och 
Nissanstigen. 
 
 

4  Längd: 1100 m Hög Nej 

Inklusive passage över Burserydsvägen. 
 
Sträckan väljs bort eftersom vägvalet 
innebär en omväg till Gislaveds centrum. 
Då gång- och cykelvägen måste ansluta till 
befintlig cykelinfrastruktur på 
Burserydsvägen skapas höjdskillnader.  
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

GS3 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
26 mellan 
Gislaved 
Nissanstigen- 
Kapelled 
Källängsvägen. 

Ny separerad gång- 
och cykelväg mellan 
Gislaved och 
Kappeled längs väg 
26. 
 
 
 

4 

Mål 1 ++ 
Mål 2 ++ 
Mål 3 ++ 
Mål 4 ++ 
Mål 5 ++ 

Längd: 9 000 m 
 
Total kostnad: 
72,3 mnkr 
 
Varav belysning: 
11,9 mnkr 

Hög Ja 

Val av sida utreds i ett senare skede, för 
kostnadsberäkningen föreslås placering av 
gång- och cykelbanan längs östra sidan av 
väg 26. 
 
Placering av en passage föreslås norr om 
anslutande Källängsvägen i anslutning vid 
busshållplats Villstad Kappeledsvägen. 
Passagen fyller en funktion för både 
gående och cyklade längs sträckan 
(kopplat till GS5) samt för 
kollektivtrafikresenärer. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

GS4 Enskild väg 
17234.1 kan 
upplevas som 
otrygg och mörk 
då belysning 
saknas och 
bebyggelsen är 
gles. 
 
Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
17234.1 i 
blandtrafik då 
hastigheterna är 
höga. 

Anordna belysning 
längs sträckan. 
 
Anordna 
hastighetsdämpande 
åtgärder längs med 
sträckan. 
 
 

2 

Mål 1 + 
Mål 2 0 
Mål 3 0 
Mål 4 0 

Mål 5 ++ 

Längd: 11 200 m 
 
Total kostnad: 
16,2 mnkr 
 
Varav belysning: 
14,9 mnkr 

Låg Ja 

Kostnadsberäkningen baseras på ett 
behov av totalt sex hastighetssänkande 
åtgärder på sträckan. Det kan dock vara 
svårt att genomföra dessa åtgärder på 
enskilda vägar. 
 
Trafiksäker passage i anslutning till 
busshållplats Kappeledsvägen. Passagen 
fyller en funktion för både gående och 
cyklade längs sträckan (kopplat till GS5) 
samt för kollektivtrafikresenärer. 
 
Det är speciellt viktigt med belysning 
längs den här sträckan, utgör annars 
saknad länk under mörka tider för 
flertalet cyklande. Bebyggelsen är gles, 
skogen tät och få människor rör eller 
uppehåller sig längs sträckan vilket bidrar 
till otrygghet.   
 
Cykelvägvisa till Gislaveds busstation via 
befintligt cykelstråk längs Danska vägen 
och Södergatan. 

GS5 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
26 mellan 
Kappeled 
Källängsvägen-
Smålandsstenar. 

Ny gång- och 
cykelväg längs väg 26 
mellan Kappeled 
Källängsvägen – 
Smålandsstenar.  
 
 

3,4 

Mål 1 ++ 
Mål 2 ++ 
Mål 3 ++ 
Mål 4 ++ 
Mål 5 ++ 

Längd: 4 500 m 
 
Total kostnad: 
30,5 mnkr 
 
Varav belysning: 
6,0 mnkr 

Hög Ja 

Gång- och cykelvägen föreslås längs västra 
sidan av väg 26. Söder om 
korsningspunkten väg 26/Källängsvägen 
går befintlig väg 26 på bro på östra sidan.  
 
Cykelvägvisa till Smålandsstenars station 
via befintligt cykelstråk längs väg 26 inne i 
Smålandsstenar.  

87



 
 

39 (75) 

 

 
 

Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

GS6 Enskild väg 
16652.3/16652.1/
16782.2. Kan 
upplevas som 
otrygg och mörk 
då belysning 
saknas och 
bebyggelsen är 
mycket gles. 
 
Grusbeläggningen 
försämrar 
framkomligheten 
för cykelpendlare. 
 
Väg 16782.2 
passerar bro med 
låg bärighet vid 
Villstad. 

Anordna belysning. 
 
Anordna 
hastighetssänkande 
åtgärder. 
 
Höja standarden på 
beläggningen. 
 
Öka brons bärighet.  
 
 
 

2,3,4 

Mål 1 + 
Mål 2 0 
Mål 3 + 
Mål 4 0 

Mål 5 ++ 

Längd: 6 900 m 
 
Total kostnad: 
32,7 mnkr 
 
Varav belysning: 
9,2 mnkr 

Låg Ja 

Åtgärden innebär delvis ett intrång i 
kulturmiljön då beläggningen föreslås få 
ökad standard i form av asfalt istället för 
grus. 
 
Trots anordning av belysning bedöms det 
svårt att uppnå trygghet längs med hela 
sträckan då bebyggelsen är gles, skogen 
tät och få människor rör eller uppehåller 
sig längs sträckan. 
 
Järnvägspassagen bör utrustas med 
helbom. 

GS7 Ej samman-
hängande gång- 
och cykelbana 
mellan 
Smålandsstenar 
tågstation och 
Östra 
Järnvägsgatan. 

Gång- och cykelbana 
längs väg 153 mellan 
Smålandsstenar 
tågstation och Östra 
Järnvägsgatan.  
 
 

 

Mål 1 + 
Mål 2 + 
Mål 3 + 
Mål 4 + 
Mål 5 + 

Längd: 400 m 
 
Total kostnad: 
2,5 mnkr 

Hög Ja 

Gång- och cykelbanan föreslås byggas på 
sydöstra sidan av väg 153. Det är samma 
sida som järnvägsstationen och det finns 
oexploaterad mark på den sidan. 
 
Passage över väg 153 till befintlig gång- 
och cykelbana längs norra sidan av väg 
153. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

GS8 Låg standard på 
befintliga 
busshållplatser 
mellan Gislaved-
Smålandsstenar, 
cykelparkering 
saknas. 

Busshållplatser längs 
stråket byggs om 
enligt kommande 
hållplatshandbok för 
Jönköpings 
Länstrafik. 
 

 

Mål 1 + 
Mål 2 + 
Mål 3 0 
Mål 4 + 
Mål 5 + 

Vidare 
utredning krävs 
för 
kostnadsbedöm
ning.  

Hög Ja 

Aktuella hållplatser längs väg 26:  
- Gislaved Ryd N 
- Ryd  
- Horshaga  
- Villstad Kappeledsvägen 
- Villstad Furudals IP  
- Villstad 

 
Måluppfyllelse beror på standard enligt 
kommande hållplatshanbok för 
Jönköpings Länstrafik. 
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Smålandsstenar – Värnamo  

Tabell 4. Pröva tänkbara åtgärder för delsträckan Smålandsstenar – Värnamo  

Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

Smålandsstenar -Reftele 

SV1 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
153 mellan 
Smålandsstenar 
och Reftele. 

Ny separerad gång- 
och cykelväg mellan 
Smålandsstenar och 
Reftele längs väg 153 
fram till korsningen 
med väg 546. 
 

3, 4 

Mål 1 ++ 
Mål 2 ++ 
Mål 3 ++ 
Mål 4 ++ 
Mål 5 ++ 

Längd: 6 500 m 
 
Total kostnad: 
48,3 mnkr 
 
Varav belysning: 
8,6 mnkr 

Hög Ja 

Gång- och cykelvägen anläggs på norra 
sidan av väg 153 för att ansluta till 
befintlig gång- och cykelbana strax väster 
om korsningen med väg 540. 
 
Vägvisa längs befintlig gång- och 
cykelbana längs väg 153 i östra 
Smålandsstenars utkant.  

SV2 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
153 mellan 
Smålandsstenar 
och Reftele. 

Ny separerad gång- 
och cykelväg mellan 
Smålandsstenar och 
Reftele längs väg 153 
från korsningen med 
väg 546. 
  

3,4 

Mål 1 ++ 
Mål 2 ++ 
Mål 3 ++ 
Mål 4 ++ 
Mål 5 ++ 

Längd: 4 000 m 
 
Total kostnad: 
28,9 mnkr 
 
Varav belysning: 
5,3 mnkr 

Hög Ja 

Gång- och cykelvägen anläggs på norra 
sidan av väg 153 för att ansluta till Sv2. 
 
Anordna trafiksäker passage över 
cirkulationsplats Reftele för att ansluta till 
SV5 längs den södra sidan av väg 153. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

SV3 Ej trafiksäkert att 
röra sig längs väg 
545 då flöden och 
hastigheter antas 
överstiga 
riktvärdena. 
 
Grusväg mellan 
väg 153 och väg 
535/546 och på 
gång- och 
cykelväg mellan 
väg 545 och 
Gärdesgatan. 
Dessa sträckor 
kan upplevas som 
otrygga och 
mörka. 
 
Beläggning med 
grus försämrar 
framkomligheten 
för cykelpendlare. 

Gång- och cykeltrafik 
hänvisas till 
blandtrafik längs väg 
545 som ansluter till 
befintlig grusväg som 
i förlängningen 
kopplar på 
Gärdesgatan. 
 
Anläggning av 
belysning på grusväg 
mellan väg 153 och 
väg 535/546 och på 
grusväg mellan väg 
545 och Gärdesgatan. 
 
Höja standarden på 
beläggningen, 
asfaltera där det är 
grus. 

2 

Mål 1 + 
Mål 2 0 
Mål 3 + 
Mål 4 0 

Mål 5 ++ 

Längd: 4 000 m  
Varav grusvägar: 
1200 + 650 m 
 
Total kostnad: 
9,2 mnkr 
 
Varav belysning: 

5,3 mnkr 

Osäkert i detta 
skede 

Ja 

Gång- och cykelstråkets standard 
påverkar måluppfyllelsen för samtliga 
mål.  
 
Anordna säker passage över väg 153 där 
väg 546 ansluter.  
 
Det är speciellt viktigt med belysning 
längs sträckan, utgör annars saknad länk 
under mörka tider för flertalet cyklande. 
Bebyggelsen är gles, skogen tät och få 
människor rör eller uppehåller sig längs 
sträckan vilket bidrar till otrygghet.   
 
Standarden på beläggningen bör höjas, 
sträckor vilka har beläggning grus idag 
föreslås asfalteras. 
 
Cykelvägvisning inne i Räftele längs 
Gärdesgatan, gång- och cykelbana 
parallell med Nygatan samt Nygatan.  
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

SV4 Ej trafiksäkert att 
röra sig längs väg 
167823.3/596/59
8. 
 
Sträckan kan 
upplevas som 
otrygg och mörk 
då bebyggelsen är 
mycket gles. 
 
Delar av sträckans 
beläggning, grus, 
försämrar 
framkomligheten 
för cykelpendlare. 

Anordna belysning. 
 
Anordna 
hastighetssänkande 
åtgärder. 
 
Höj standarden på 
beläggningen. 

2,3 

Mål 1 + 
Mål 2 0 
Mål 3 + 
Mål 4 0 

Mål 5 ++ 

- Låg Nej 

Åtgärden tas inte vidare då sträckan är 
ogen. 
 
Trots anordning av belysning bedöms det 
svårt att uppnå trygghet längs med hela 
sträckan då bebyggelsen är gles, skogen 
tät och få människor rör eller uppehåller 
sig längs sträckan. 
 
Standarden på beläggningen föreslås 
höjas från grus till asfalt. 

Reftele-Bredaryd 

SV5 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
153 mellan 
Reftele och 
Bredaryd. 

Ny separerad gång- 
och cykelväg mellan 
Reftele och Bredaryd 
längs väg 153 fram 
till anslutningen av 
väg 549. I Reftele 
ansluter gång- och 
cykelvägen till 
Ölmestadsvägen. 
 
 

3,4 

Mål 1 ++ 
Mål 2 ++ 
Mål 3 ++ 
Mål 4 ++ 
Mål 5 ++ 

Längd: 5 900 m 
 
Total kostnad: 
39,9 mnkr 
 
Varav belysning: 
7,8 mnkr 

Hög Ja 

Gång- och cykelvägen föreslås ligga på 
södra sidan om väg 153. Detta då 
järnvägen löper längs med norra sidan av 
väg 153 och är stundvis mycket nära 
vägen.  
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

SV6 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
153 mellan 
Reftele och 
Bredaryd. 

Ny separerad gång- 
och cykelväg mellan 
Reftele och Bredaryd 
på södra sidan av väg 
153 från anslutande 
väg 549. 

3,4 

Mål 1 ++ 
Mål 2 ++ 
Mål 3 ++ 
Mål 4 ++ 
Mål 5 ++ 

Längd: 1400 m 
längs väg 153, 
1700 m längs 
Lundavägen 
 
Total kostnad: 
19,3 mnkr 
 
Varav belysning: 
1,9 mnkr 

Hög Ja 

Gång- och cykelvägen föreslås ligga på 
södra sidan om väg 153. Detta då 
järnvägen löper längs med norra sidan av 
väg 153 och är stundvis mycket nära 
vägen. 
 
I Bredaryd ansluter stråket till 
Lundavägen med en trafiksäker passage 
över väg 153. Passagen föreslås för att 
koppla samman målpunkten Bredaryd 
centrum med gång- och cykelstråket. 
Möjlighet finns att i Bredaryd smalna av 
Lundavägens körfält så att det möjliggörs 
en etablering av en gång- och cykelbana. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

SV7 Sträcka enskild 
väg 16783.1/ väg 
549/enskild väg 
öster om väg 549 
kan upplevas som 
otrygg och mörk 
då belysning 
saknas och den 
passerar främst 
genom 
skogsmark. 
 
Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs 
sträckan den bit i 
väg 153 mellan 
väg 16783.1 och 
väg 549. 
 
Sträckan är en 
omväg jämfört 
med en dragning 
längs väg 153. 

Ny separerad gång- 
och cykelväg längs 
väg 153 där det 
saknas parallellväg. 
 
Anordna belysning. 

2,4 

Mål 1 ++ 
Mål 2 ++ 
Mål 3 ++ 
Mål 4 ++ 
Mål 5 ++ 

Längd: 6 400 m 
varav 1 300 m 
separerad gång- 
och cykelväg 
 
Total kostnad: 
13,6 mnkr 
 
Varav belysning: 
6,0 mnkr 

Låg Nej 

Sträckan innebär en omväg jämfört med 
sträckning längs väg 153. Då parallellväg 
saknas mellan väg 16783.1 och väg 549 
behövs separerad gång- och cykelväg 
längs den sträckan.  
 
Det är speciellt viktigt med belysning 
längs sträckan, utgör annars saknad länk 
under mörka tider för flertalet cyklande. 
Bebyggelsen är gles, skogen tät och få 
människor rör eller uppehåller sig längs 
sträckan vilket bidrar till otrygghet.   
 
Cykelvägvisning inne i Räftele längs 
Ölmestadsvägen. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

Bredaryd-Forsheda 

SV8 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
27 mellan 
Bredaryd och 
Forsheda. 
 
Saknas anslutning 
till gång- och 
cykelbana på 
Häggegårds-
vägens östra sida 
och vidare österut 
längs väg 27. 

Ny separerad gång- 
och cykelväg mellan 
Bredaryd och 
Forsheda söder om 
väg 27 till anslutning 
av väg 16334.1. 
 
 3,4 

Mål 1 ++ 
Mål 2 ++ 
Mål 3 ++ 
Mål 4 ++ 
Mål 5 ++ 

Längd: 3 400 m 
 
Total kostnad: 
29,8 mnkr 
 
Varav belysning: 
4,5 mnkr 

Hög Ja 

Södra sidan av väg 27 har valts för att 
undvika korsningspunkten där väg 27 
ansluter norrifrån till väg 153. Det innebär 
att befintlig gång- och cykelbana längs 
Industrivägen inte får en direkt koppling 
till det regionala stråket utan hänvisas till 
korsningspunkten väg 153 – 152 vilken är 
befintlig korsningspunkt samt av en mer 
tätortskaraktär. 
 
Anordna anslutning till befintlig gång- och 
cykelbana i Bredaryd, Häggegårdsvägen. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

SV9 Sträcka 16334.1 
(Östergårds-
vägen)/befintlig 
gång- och 
cykelväg/väg 27 
kan bitvis 
upplevas som 
mycket otrygg och 
mörk då 
belysning saknas 
och den passerar 
främst genom 
åker- och 
skogsmark. 

Anordna belysning. 
 
Höj standarden på 
beläggningen på 
delar av sträckan. 

2 

Mål 1 0 
Mål 2 0 
Mål 3 0 
Mål 4 0 

Mål 5 ++ 

Längd: 3 600 m 
 
Total kostnad: 
10,9 mnkr 
 
Varav belysning: 
4,8 mnkr 

Hög Ja 

Sträckan innebär en omväg jämfört med 
sträckning längs väg 153. 
 
Det är speciellt viktigt med belysning 
längs sträckan, utgör annars saknad länk 
under mörka tider för flertalet cyklande. 
Bebyggelsen är gles, skogen tät och få 
människor rör eller uppehåller sig längs 
sträckan vilket bidrar till otrygghet.   
 
Den upplevda tryggheten längs sträckan 
kan, trots belysning, vara svårt att 
säkerställa. 
 
Längs delar östra delen av 16334.1 löper 
överföringsledning, som är färdigställd. 
Serviceväg till denna kan nyttjas som 
gång- och cykelväg.  
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

SV10 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
27 mellan 
Bredaryd och 
Forshedaverken. 
 
Väg 27 passerar 
Storgatan på bro, 
begränsad 
möjlighet till 
breddning. 
Saknas koppling 
till Storgatan i 
Forsheda. 
 
 
 

Ny separerad gång- 
och cykelväg mellan 
Bredaryd och 
Forsheda längs väg 
27 från anslutande 
väg 16334.1. Gång- 
och cykelvägen böjer 
av söderut in på 
befintlig enskild väg.  
 
Gång- och 
cykelstråket ansluter 
via ny bro över 
Storån till befintligt 
gång- och cykelstråk 
utmed Storån.  
 
Befintligt stråk längs 
med Storån behöver 
rustas upp på delar 
av sträckan. 

3,4 

Mål 1 ++ 
Mål 2 ++ 
Mål 3 + 

Mål 4 ++ 
Mål 5 + 

Längd: 2 800 m 
varav cirka 1000 
m ner mot 
Danäsvägen 
 
Total kostnad: 
14,7 mnkr 
 
Varav belysning: 

3,3 mnkr 

Osäkert i detta 
skede 

Ja 

Gång- och cykelvägen anläggs på södra 
sidan om väg 27 och böjs av söderut i höjd 
med enskild väg (väg mellan väg 27 och 
Storgatan) för att kunna kopplas samman 
med befintlig gång- och cykelvägen mot 
Danäsvägen. Möjlighet finns att nyttja 
befintlig enskild väg fram till Storån där 
ny bro behöver anläggas. Efter ny bro 
saknas infrastruktur så ny gång- och 
cykelväg behöver anläggas för att kunna 
koppla på befintligt gång- och cykelväg 
parallellt med Storån. Ny gång- och 
cykelbana längs med Danäsvegen över 
järnvägen. Vägvisning utmed befintlig 
gång- och cykelväg till Storgatan vid 
Forsheda station.  
 
Åtgärden kräver vidare utredning med 
avseende på höjder och genomförbarhet 
med avseende på anslutningen till 
Danäsvägen med avseende på bro och 
markanspråk.  
 
Det bör alltså utredas vidare vilken av 
SV10 eller SV12 som är mest lämplig att 
genomföra.  
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

SV11 Ej trafiksäkert att 
röra sig längs 
enskilda vägar 
söder och norr om 
järnvägen/Stor-
gatan.  
 
Sträckan kan 
upplevas som 
otrygg och mörk. 

Anordna belysning. 
 
Höj standarden på 
beläggningen. 
 
Anordna passage 
över järnvägen. 

2,4  - Låg Nej 

Sträckningen väljs bort då den innebär att 
en ny passage över järnvägen måste 
ordnas med helbom. 
 
Det är speciellt viktigt med belysning 
längs den här sträckan, annars blir som en 
saknad länk under mörka tider. 
 
Trafiksäker passage över väg 27 för att 
koppla på SV8 eller SV10. 
 
Höja standarden till asfalt på grusbelagda 
sträckor. 
 
 

98



 
 

50 (75) 

 

 
 

Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

SV12 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
27 mellan 
Forshedaverken 
och Forsheda. 

Ny separerad gång- 
och cykelväg mellan 
Forshedaverken och 
Forsgatan längs väg 
27 samt längs 
Storgatan mellan 
Forsgatan och 
stationen. 
 
Hänvisa till 
blandtrafik längs 
Forsgatan. 
 

4 

Mål 1 + 
Mål 2 + 

Mål 3 ++ 
Mål 4 ++ 
Mål 5 ++ 

Längd: 2 600 
meter (varav 
500 meter 
blandtrafik) 
 
Total kostnad: 
23,2 mnkr 
 
Varav belysning: 
3,4 mnkr 

Osäkert i detta 
skede 

Ja 

Gång- och cykelbanan följer väg 27 fram 
till Forsgatan. Detta innebär att befintlig 
bro behöver breddas/ny bro behöver 
byggas för gång- och cykeltrafik.   
 
Gång- och cykelbanan föreslås läggas på 
södra sidan om väg 27 för att möta SV8 
och SV9 samt undvika passage över väg 27 
då anslutning till Forsgatan görs. 
 
Befintlig profil på väg 27 kan upplevas 
som negativ av cyklister. 
 
Forsgatan förses med en tätortsportal dels 
för att sänka hastigheter dels för att leda 
biltrafik till Fänestadsvägen. Gatan är för 
smal för att få plats till cykelbana. 
 
Storgatan kompletteras med en gång- och 
cykelbana som ansluter till befintligt 
gång- och cykelbana i höjd med Stationen. 
 
Uppskattad kostnad för åtgärden är 
baserad på att en ny 43 meter lång gång- 
och cykelbro behöver byggas över 
järnvägen längs väg 27. Om det istället 
skulle vara möjligt att hänga på en 
brokonsol på befintlig bro skulle åtgärden 
kunna bli betydligt billigare. Detta 
behöver utredas vidare.  
Det bör alltså utredas vidare vilken av 
SV10 eller SV12 som är mest lämplig att 
genomföra.  
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

Forsheda-Kärda 

SV13 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
27 mellan 
Forsheda och 
Kärda. 

Ny separerad gång- 
och cykelväg mellan 
Forsheda och Kärda 
fram till den smala 
midjan med väg 
27/järnvägen. 
 
Befintlig serviceväg 
kan därefter nyttjas.  

4 

Mål 1 ++ 
Mål 2 ++ 
Mål 3 ++ 
Mål 4 ++ 
Mål 5 ++ 

Längd: 5 800 m 
 
Total kostnad: 
29,7 mnkr 
 
Varav belysning: 
7,7 mnkr 

Osäkert i detta 
skede 

Ja 

Inne i Forsheda vägvisas stråket från 
Forsheda station längs Storgatan. 
 
Södra sidan av väg 27 har valts då ytan 
norr om väg 27 ska nyttjas vid eventuell 
breddning av väg 27. Väg 27 trycks norrut, 
cirka 6 meter, och påverkar väg 27 på en 
sträcka av cirka 300 meter.  
 
Befintlig bro över Storån rustas upp. 
 
Fortsättning längs med södra sidan har 
valts även efter den smala midjan väg-
järnväg, dels för att undvika passager dels 
för att kunna ansluta till befintligt gång- 
och cykelnät i Kärda. Höjderna till den 
befintliga planskilda passagen är något 
mer fördelaktiga på södra sidan om väg 27 
i Kärda.  
 
Utöver anslutningsmöjligheter i Kärda har 
södra sidan valts för att kunna nyttja 
befintlig serviceväg. 
 
Ansluter till befintligt gång- och cykelnät i 
Kärda. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 

principen 

Relevans 
måluppfyllelse 

enligt målen i 
Förstå situationen 

(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 

(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

Kärda-Värnamo 

SV14 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
27 mellan Kärda 
och Värnamo. 

Gång- och 
cykelvägen nyttjar 
befintlig gång-, 
cykel- och traktorväg 
fram till 
busshållplats Kärda 
Åbo.   
 
Ny separerad gång- 
och cykelväg mellan 
busshållplats Åbo 
och busshållplats 
Nästavägen. 
 
Vidare cykling i 
blandtrafik längs väg 
16460.1 och 
anslutning till 
befintligt gång- och 
cykelnät längs 
Lundbyvägen. Denna 
sträcka belyses. 

3,4 

Mål 1 + 
Mål 2 + 
Mål 3 + 
Mål 4 + 
Mål 5 + 

Längd: 6 400 m 
varav 2 100 m 
separerad gång- 
och cykelväg 
 
Total kostnad: 
18,0 mnkr 
 
Varav belysning: 
6,5 mnkr 

 Ja 

Norra sidan om väg 27 föreslås för att 
nyttja befintlig gång-, cykel- och 
traktorväg. Södra sidan kan också nyttjas 
men då krävs en passage, förmodligen 
planskild, i höjd med Lundbyvägen. 
Kostnadsberäkningen har baserats på 
norra sidan om väg 27. 
 
Väg 16460.1 kan upplevas som otrygg 
utan belysning varför det är extra viktigt 
där.  
 
Cykelvägvisning mot Värnamo station 
längs Halmstadsvägen. 
 
SV14 och SV15 kan ses som relativt 
likvärdiga alternativ till varandra med 
ungefär lika stora kostnader. Därmed går 
båda alternativen vidare i detta skede. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 

principen 

Relevans 
måluppfyllelse 

enligt målen i 
Förstå situationen 

(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 

(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

SV15 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
27 mellan Kärda 
och Värnamo. 

Nytt gång- och 
cykelstråk på 
befintlig serviceväg 
till 
överföringsledning 
som löper längs med 
väg 27. 
 
Servicevägen 
kompletteras på 
kortare sträckor så 
att ett 
sammanhängande 
gång- och cykelstråk 
kan skapas.  

3 

Mål 1 ++ 
Mål 2 ++ 
Mål 3 ++ 
Mål 4 ++ 
Mål 5 ++ 

Längd: 5 200 m 
 
Total kostnad: 
17,6 mnkr 
 
Varav belysning: 
6,9 mnkr 

Hög Ja 

Överföringsledning löper söder om väg 27 
varför gång- och cykelväg placeras på 
södra sidan om väg 27. 
 
Vid Stomsjövägen adderas en passage 
över denna så att stråket fortsätter söder 
om Stomsjövägen. Detta då yta mellan 
Stomsjövägen och Väg 27 är smalt med 
diken, damm och viltstängslen.  
 
Gång- och cykelvägen ansluter till 
befintligt gång- och cykelstråk längs 
Halmstadsvägen med en ny passage över 
Halmstadsvägen. 
 
Cykelvägvisning mot Värnamo station 
längs Halmstadsvägen. 
 
SV14 och SV15 kan ses som relativt 
likvärdiga alternativ till varandra med 
ungefär lika stora kostnader. Därmed går 
båda alternativen vidare i detta skede. 

SV16 Ej samman-
hängande gång- 
och cykelstråk 
längs 
Halmstadsvägen. 

Ny gång- och 
cykelbana längs 
Halmstadsvägen 
mellan 
Kumminvägen – 
Silkesvägen. 

4 

Mål 1 + 
Mål 2 + 
Mål 3 + 
Mål 4 + 
Mål 5 + 

Längd: 750 m 
 
Total kostnad: 
5,0 mnkr 
 
Varav belysning: 
1,0 mnkr 

Hög Ja 

Cykelvägvisning mot Värnamo station 
längs Halmstadsvägen, Klevaliden och 
friliggande gång- och cykelbana under 
järnvägen. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 

principen 

Relevans 
måluppfyllelse 

enligt målen i 
Förstå situationen 

(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 

(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

SV17 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
27 mellan 
trafikplats Sörsjö 
och trafikplats 
Värnamo Södra. 

Ny separerad gång- 
och cykelväg mellan 
trafikplats Sörsjö och 
trafikplats Värnamo 
Södra. 
 

4  - Låg Nej 

Det finns flera alternativa gång- och 
cykelstråk genom Värnamo till denna 
sträcka som är gena och knyter samman 
målpunkter. 

SV18 Låg standard på 
befintliga 
busshållplatser 
mellan 
Smålandsstenar-
Värnamo. 
Cykelparkering 
saknas. 

Busshållplatser längs 
stråket byggs om 
enligt kommande 
hållplatshandbok för 
Jönköpings 
Länstrafik. 
 

 

 Mål 1 + 
Mål 2 + 
Mål 3 0 
Mål 4 + 
Mål 5 + 

Vidare 
utredning krävs 

för 
kostnadsbedöm

ning. 

Hög Ja 

Aktuella busshållplatser: 
- Fållinge 
- Sibbo  
- Reftele Röpplinge 
- Reftele Nöbbele 
- Reftele Teget 
- Bredaryd Hamravägen  
- Bredaryd Kärret 
- Bredaryd Furukull 
- Forshedaverken 
- Kärda Åbro 
- Nästavägen 

 
Måluppfyllelse beror på standard enligt 
kommande hållplatshanbok för 
Jönköpings Länstrafik. 
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Värnamo – Bor 

Tabell 5. Pröva tänkbara åtgärder för delsträckan Värnamo – Bor  

Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

VB1 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
väg 27. 

Ny separerad gång- 
och cykelväg från 
Kalkstensvägens 
förlängning till Bor.  
 
 
 

3, 4 

Mål 1 ++ 
Mål 2 ++ 
Mål 3 ++ 
Mål 4 ++ 
Mål 5 ++ 

Längd: 7 900 m 
varav 1 000 m 
cykelfält 
 
Total kostnad: 
Inte möjligt att 
få fram i detta 
skede. 

 Ja 

Gång- och cykelvägen ska i så stor 
utsträckning som möjligt nyttja planerad 
serviceväg till överföringsledning. 
Servicevägen planeras söder om väg 27 
varför gång- och cykelstråket också 
placeras där. Exakt placering av 
servicevägen är ännu okänd och det är 
därmed osäkert hur mycket av denna som 
eventuellt kan nyttjas som gång- och 
cykelstråk, eller om ny separat gång- och 
cykelbana behöver byggas. Därmed har 
denna åtgärd inte kunnat 
kostnadsbedömas. 
 
Stråket ansluter till befintligt gång- och 
cykelnät i Bredasten längs 
Kalkstensvägen. 
 
I Bor smalnas körfälten av då Förbifart 
Bor kommer avlasta befintliga väg 27. 
Avsmalningen gör att cykelbana eller 
cykelfält kan anläggas.   
 
Cykelvägvisning från Värnamo station 
längs Pilgatan, Storgatan, väg 151 samt 
längs gång- och cykelvägar från väg 151 till 
Kalkstensvägen.  I Bor cykelvägvisas till 
Bor Station längs Centrumvägen. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

VB2 Ej trafiksäkert för 
oskyddade 
trafikanter att 
röra sig längs väg 
väg 27. 

Hänvisa till 
blandtrafik längs 
med enskild väg 
16170.4 och vidare i 
blandtrafik längs 
med väg 27 som får 
en lokal funktion i 
och med Förbifart 
Bor.  
 
 

3, 4 

Mål 1 + 
Mål 2 + 
Mål 3 + 
Mål 4 + 
Mål 5 0 

Längd: 10 000 
m 
 
Total kostnad: 
Inte möjligt att 
få fram i detta 
skede. 
 

 

 Ja 

I projektet Väg 27 förbi Bor arbetar 
Trafikverket med en ny sträckning av väg 
27 från strax söder om Ulåsvägen till 
södra delen av Bor. När ÅVSen genomförs 
har inte alla detaljer i vägplanen 
presenterats vad gäller alternativa 
lösningar för oskyddade trafikanter. 
Alternativ VB2 kan därför inte beskrivas 
särskilt detaljerat då fastställd vägplan 
kommer att utgöra förutsättningar för 
vilka kompletterande åtgärder som 
behövs för att uppnå den standard för 
cykeltrafik som ÅVSen siktar mot. När 
vägplanen har fastställs kan vidare 
diskussioner om VB2:s lämplighet som 
långsiktig lösning eller ett komplement till 
VB1 diskuteras vidare.  
 
Cykelvägvisning från Värnamo station 
längs Pilgatan, Storgatan, Växjövägen, 
Norrskogsvägen och vidare ut på väg 
16170.4. I Bor cykelvägvisas till Bor 
Station längs Centrumvägen. 
 
Åtgärden har inte kostnadsberäknats 
eftersom det i nuläget ännu är okänt hur 
förbifarten kommer utformas och vad som 
kommer ingå i denna. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som 
hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(-  0  +  ++)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
mnkr 

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Hög) 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

VB3 Låg standard på 
befintliga 
busshållplatser 
mellan Värnamo-
Bor. 
Cykelparkering 
saknas. 

Busshållplatser längs 
stråket byggs om 
enligt kommande 
hållplatshandbok för 
Jönköpings 
Länstrafik. 
 

2 

 Mål 1 + 
Mål 2 + 
Mål 3 0 
Mål 4 + 
Mål 5 + 

Vidare 
utredning krävs 
för 
kostnadsbedöm
ning. 

Hög Ja 

Aktuella busshållplatser: 
- Ulås 
- Voxtorps kyrka 

 
Måluppfyllelse beror på standard enligt 
kommande hållplatshanbok för 
Jönköpings Länstrafik. 
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Paketeringsförslag 

Nedan anges paketeringsförslag för de olika delsträckorna. Föreslagna paket är studiens rekommendationer för att genomföra åtgärder som successivt ger en 

hög målstandard i hela stråket enligt kapitlet Krav på lösningar. I de fall där alternativa paket redovisas rekommenderar ÅVS:en att de kostnadseffektiva 

paketen testas innan mer kostsamma paket tas vidare. 

Gislaved-Smålandsstenar 

Paketen i tabellen nedan samtliga är alternativ till varandra. 

Tabell 6. Paket för sträckan Gislaved-Smålandsstenar. Samtliga paket är alternativ till varandra 

Paket 
Ingående 
lösningar 

Kommentar 
Uppskattad 

kostnad 
mnkr 

Ansvarig2 

A 
GS1, GS3, GS5, 
GS7 

Nytt gång- och cykelstråk längs väg 26. Ny sammankopplande lokal länk i Smålandsstenar. 106,5  

B GS4, GS5, GS7 
Hänvisning till cykling i blandtrafik längs befintligt stråk fram till Kappelled. Nytt gång- och 
cykelstråk längs väg 26 mot Smålandsstenar. Ny sammankopplande lokal länk i Smålandsstenar. 

49,1  

C GS4, GS6, GS7 
Hänvisning till cykling i blandtrafik längs befintligt stråk fram till Kappelled. Viss standardhöjning 
av befintlig infrastruktur. Ny sammankopplande lokal länk i Smålandsstenar. I enlighet med 
fyrstegsprincipen, bör detta paket prövas i ett första läge innan nybyggnation. 

51,4  

 

  

                                                           
2 I ansvaret ingår dialog och samordning med andra berörda aktörer för att exempelvis säkerställa att erforderliga avtal kring medfinansiering tas fram och att åtgärderna i 
paketet genomförs på ett sätt som bidrar till ett sammanhängande cykelvägnät oavsett huvudman. 
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Smålandsstenar-Reftele 

Paketen i tabellen nedan samtliga är alternativ till varandra. 

Tabell 7. Paket för sträckan Smålandsstenar-Reftele. Samtliga paket är alternativ till varandra 

Paket 
Ingående 
lösningar 

Kommentar 
Uppskattad 

kostnad 
mnkr 

Ansvarig3 

D SV1, SV2 Nytt gång- och cykelstråk längs väg 153. 77,2  

E SV1, Sv3 
Nytt gång- och cykelstråk längs väg 153 och hänvisning till blandtrafik längs befintliga stråk. Viss 
standardhöjning av befintlig infrastruktur. I enlighet med fyrstegsprincipen, bör prövas i ett första 
läge innan nybyggnation. 

57,5  

 

Reftele-Bredaryd 

Tabell 8. Paket för sträckan Reftele-Bredaryd.  

Ett paket har identifierats mellan Reftele-Bredaryd. 

Paket 
Ingående 
lösningar 

Kommentar 
Uppskattad 

kostnad 
mnkr 

Ansvarig4 

F SV5, SV6 Nytt gång- och cykelstråk längs väg 153. 59,2  

 
  

                                                           
3 I ansvaret ingår dialog och samordning med andra berörda aktörer för att exempelvis säkerställa att erforderliga avtal kring medfinansiering tas fram och att åtgärderna i 
paketet genomförs på ett sätt som bidrar till ett sammanhängande cykelvägnät oavsett huvudman. 
4 I ansvaret ingår dialog och samordning med andra berörda aktörer för att exempelvis säkerställa att erforderliga avtal kring medfinansiering tas fram och att åtgärderna i 
paketet genomförs på ett sätt som bidrar till ett sammanhängande cykelvägnät oavsett huvudman. 
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Bredaryd-Forsheda 

Paketen i tabellen nedan samtliga är alternativ till varandra. 

Tabell 9. Paket för sträckan Bredaryd-Forsheda. Samtliga paket är alternativ till varandra 

Paket 
Ingående 
lösningar 

Kommentar 
Uppskattad 

kostnad 
mnkr 

Ansvarig5 

G SV8, SV10 
Nytt gång- och cykelstråk längs väg 27. Ny gång- och cykelväg ner mot Forsheda på delvis på 
befintliga stråk.  

44,6  

H SV9, SV10 
Hänvisning till blandtrafik längs befintligt stråk med viss standardhöjning-Ny gång- och cykelbro 
längs väg 27 som ansluter till Forsheda. SV9 kan vara en tillfällig lösning tills att SV8 byggs. I 
enlighet med fyrstegsprincipen, bör detta paket prövas i ett första läge innan nybyggnation. 

25,7  

I SV8, SV12 Nytt gång- och cykelstråk längs väg 27 hela vägen från Bredaryd till Forsheda. 53,0  

 

Forsheda-Värnamo 

Paketen i tabellen nedan är alternativ till varandra. 

Tabell 10. Paket för sträckan Forsheda-Värnamo. 

Paket 
Ingående 
lösningar 

Kommentar 
Uppskattad 

kostnad 
mnkr 

Ansvarig6 

J SV13, SV14, SV16 
Nytt gång- och cykelstråk längs väg 153 och Lundbyvägen mellan Kärda och Värnamo. Ny 
sammankopplande lokal länk i Värnamo. 

52,7  

K SV13, Sv15, SV16 
Nytt gång- och cykelstråk längs väg 153 mellan Kärda och Värnamo. Ny sammankopplande lokal 
länk i Värnamo. 

52,3  

 

  

                                                           
5 I ansvaret ingår dialog och samordning med andra berörda aktörer för att exempelvis säkerställa att erforderliga avtal kring medfinansiering tas fram och att åtgärderna i 
paketet genomförs på ett sätt som bidrar till ett sammanhängande cykelvägnät oavsett huvudman. 
6 I ansvaret ingår dialog och samordning med andra berörda aktörer för att exempelvis säkerställa att erforderliga avtal kring medfinansiering tas fram och att åtgärderna i 
paketet genomförs på ett sätt som bidrar till ett sammanhängande cykelvägnät oavsett huvudman. 

109



 
 

61 (75) 

 

 
 

Värnamo-Bor 

Paketen i tabellen nedan är alternativ till varandra. 

Tabell 11. Paket för sträckan Värnamo-Bor. Samtliga paket är alternativ till varandra 

Paket 
Ingående 
lösningar 

Kommentar 
Uppskattad 

kostnad 
mnkr 

Ansvarig7 

L VB1 Nytt gång- och cykelstråk längs med väg 27.  
Kräver vidare 

utredning 
 

M VB2 
Hänvisning till blandtrafik längs befintliga stråk, dels enskilda vägar dels befintlig väg 27 som får en 
annan funktion när Förbifart Bor är byggd. 

Kräver vidare 
utredning 

 

 

Busshållplatser, Gislaved-Smålandsstenar, Smålandsstenar-Bor 

Tabell 12. Paket för busshållplatser längs med sträckan Gislaved-Smålandsstenar-Bor 

Paket 
Ingående 
lösningar 

Kommentar 
Uppskattad 

kostnad 
mnkr 

Ansvarig8 

N GS8, SV18, VB3 
Sammanlagt 19 busshållplatser byggs om enligt kommande hållplatshandbok för Jönköpings 

Länstrafik.   

 

En summering av samtliga paket visar att den totala kostnaden landar på 218 mnkr om de billigaste alternativa paketen väljs och 349 mnkr om de dyraste 

alternativa paketen väljs. 

 

  

                                                           
7 I ansvaret ingår dialog och samordning med andra berörda aktörer för att exempelvis säkerställa att erforderliga avtal kring medfinansiering tas fram och att åtgärderna i 
paketet genomförs på ett sätt som bidrar till ett sammanhängande cykelvägnät oavsett huvudman. 
8 I ansvaret ingår dialog och samordning med andra berörda aktörer för att exempelvis säkerställa att erforderliga avtal kring medfinansiering tas fram och att åtgärderna i 
paketet genomförs på ett sätt som bidrar till ett sammanhängande cykelvägnät oavsett huvudman. 
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Effektbedömning 

Nedan görs en samlad effektbedömning av åtgärdspaketen utifrån samhällsnytta, fördelning mellan grupper samt utifrån de transportpolitiska målen. 

Vad gäller fördelning av nyttor på olika grupper i samhället har följande grupper av trafikanter/ färdmedel valts ut: lokala cyklande, regionala cyklande, 

gående, motorfordonstrafik, kollektivtrafik och godstransporter. Med lokala cyklande avses cyklande som gör resor inom eller i nära anslutning till tätort. 

Gislaved-Smålandsstenar 

Tabell 13. Effektbedömning för delsträckan Gislaved-Smålandsstenar 

L
ö

s
n

in
g

 /
 

P
a

k
e

t 

Samhällsekonomi Fördelning Transportpolitisk 
Gå 
vidare 

Kommentar 

Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning av största 
nyttorna/effekterna (+/-) samt bedömning av hur de 
förhåller sig till kostnaden. 

Hur fördelar sig nyttorna på olika grupper i 
samhället? Ta upp de fördelningar där stora 
skillnader kan uppstå. 

Ta upp de mest betydande bidragen (+/-) till 
uppfyllande av de transportpolitiska målen (huvudmål, 
funktionsmål, hänsynsmålen). 

Ja/Nej Allmän kommentar 
samt motiv till 
bortsortering om 
Nej 

A 

Positiva effekter: 
+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+ Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
mellan orter och målpunkter. 
+ Förbättrad genhet och förbättrat cykelvägnät med 
hög framkomlighet och komfort. 
+ Förbättrad orienterbarhet i cykelvägnätet. 
+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger positiva nyttor och uppfyller studiens 
mål, därmed kan uppskattad kostnad motiveras.   

 
  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 

 

 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
 

 

Bättre trafiksäkert, 
tillgänglighet , 
genhet, 
framkomlighet, 
orienterbarhet och 
trygghet i paket A 
jämfört med paket 
B och C.  
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B 

Positiva effekter: 
+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+ Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
mellan orter och målpunkter. 
 +Förbättrad genhet och förbättrat cykelvägnät med 
hög framkomlighet och komfort. 
+ Förbättrad orienterbarhet i cykelvägnätet. 
+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger delvis positiva nyttor och uppfyller 
studiens mål, därmed kan uppskattad kostnad 
motiveras.   

 
  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 

 
 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
 

 

Bättre trafiksäkert, 
tillgänglighet , 
genhet, 
framkomlighet, 
orienterbarhet och 
trygghet i paket B 
jämfört med paket 
C. 

C 

Positiva effekter: 
+Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+Förbättrat cykelvägnät med hög framkomlighet och 
komfort. 
+Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger delvis positiva nyttor och uppfyller 
studiens mål, därmed kan uppskattad kostnad 
motiveras.   

 
  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 

 
 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
 

 

Sämre trafiksäkert, 
tillgänglighet , 
genhet, 
framkomlighet, 
orienterbarhet och 
trygghet i paket C 
jämfört med paket 
A och C. 
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Smålandsstenar-Värnamo 

Tabell 14. Effektbedömning för delsträckan Smålandsstenar-Värnamo 

L
ö

s
n

in
g

 /
 

P
a

k
e

t 

Samhällsekonomi Fördelning Transportpolitisk 
Gå 
vidare 

Kommentar 

Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning av största 
nyttorna/effekterna (+/-) samt bedömning av hur de 
förhåller sig till kostnaden. 

Hur fördelar sig nyttorna på olika grupper i 
samhället? Ta upp de fördelningar där stora 
skillnader kan uppstå. 

Ta upp de mest betydande bidragen (+/-) till 
uppfyllande av de transportpolitiska målen (huvudmål, 
funktionsmål, hänsynsmålen). 

Ja/Nej Allmän kommentar 
samt motiv till 
bortsortering om 
Nej 

Smålandsstenar -Reftele 

D 

Positiva effekter: 
+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+ Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
mellan orter och målpunkter. 
+ Förbättrad genhet och förbättrat cykelvägnät med 
hög framkomlighet och komfort. 
+ Förbättrad orienterbarhet i cykelvägnätet. 
+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger positiva nyttor och uppfyller studiens 
mål, därmed kan uppskattad kostnad motiveras.   

 
  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 

 

 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
 

 

Bättre trafiksäkert, 
tillgänglighet , 
genhet, 
framkomlighet, 
orienterbarhet och 
trygghet i paket D 
jämfört med paket 
E. 
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E 

Positiva effekter: 
+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+ Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
mellan orter och målpunkter. 
+ Förbättrad genhet och förbättrat cykelvägnät med 
hög framkomlighet och komfort. 
+ Förbättrad orienterbarhet i cykelvägnätet. 
+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger delvis positiva nyttor och uppfyller 
studiens mål, därmed kan uppskattad kostnad 
motiveras.   

  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 
 

 

 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
 

 

Sämre trafiksäkert, 
tillgänglighet , 
genhet, 
framkomlighet, 
orienterbarhet och 
trygghet i paket D 
jämfört med paket 
E. 
 
 

Reftele-Bredaryd 

F 

Positiva effekter: 
+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+ Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
mellan orter och målpunkter. 
+ Förbättrad genhet och förbättrat cykelvägnät med 
hög framkomlighet och komfort. 
+ Förbättrad orienterbarhet i cykelvägnätet. 
+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger positiva nyttor och uppfyller studiens 
mål, därmed kan uppskattad kostnad motiveras.   

  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 
 

 

 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
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Bredaryd-Forsheda 

G 

Positiva effekter: 
+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+ Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
mellan orter och målpunkter. 
+ Förbättrad genhet och förbättrat cykelvägnät med 
hög framkomlighet och komfort. 
+ Förbättrad orienterbarhet i cykelvägnätet. 
+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger delvis positiva nyttor och uppfyller 
studiens mål, därmed kan uppskattad kostnad 
motiveras.   

  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 
 

 

 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
 

 

 
Bättre trafiksäkert, 
tillgänglighet, 
genhet, 
framkomlighet, 
orienterbarhet och 
trygghet i paket G 
jämfört med paket 
H. 
 
 

H 

Positiva effekter: 
+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+ Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
mellan orter och målpunkter. 
+ Förbättrad genhet och förbättrat cykelvägnät med 
hög framkomlighet och komfort. 
+ Förbättrad orienterbarhet i cykelvägnätet. 
+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger delvis positiva nyttor och uppfyller 
studiens mål, därmed kan uppskattad kostnad 
motiveras.   

  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 
 

 

 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
 

 

Sämre trafiksäkert, 
tillgänglighet, 
genhet, 
framkomlighet, 
orienterbarhet och 
trygghet i paket H 
jämfört med paket 
G och I. 
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I 

Positiva effekter: 
+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+ Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
mellan orter och målpunkter. 
+ Förbättrad genhet och förbättrat cykelvägnät med 
hög framkomlighet och komfort. 
+ Förbättrad orienterbarhet i cykelvägnätet. 
+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger positiva nyttor och uppfyller studiens 
mål, därmed kan uppskattad kostnad motiveras.   

  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 
 

 

 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
 

 

Bättre trafiksäkert, 
tillgänglighet, 
genhet, 
framkomlighet, 
orienterbarhet och 
trygghet i paket I 
jämfört med paket 
G och H.  

Forsheda-Värnamo 

J 

Positiva effekter: 
+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+ Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
mellan orter och målpunkter. 
+ Förbättrad genhet och förbättrat cykelvägnät med 
hög framkomlighet och komfort. 
+ Förbättrad orienterbarhet i cykelvägnätet. 
+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger positiva nyttor och uppfyller studiens 
mål, därmed kan uppskattad kostnad motiveras.    

  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 
 

 

 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
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K 

Positiva effekter: 
+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+ Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
mellan orter och målpunkter. 
+ Förbättrad genhet och förbättrat cykelvägnät med 
hög framkomlighet och komfort. 
+ Förbättrad orienterbarhet i cykelvägnätet. 
+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger positiva nyttor och uppfyller studiens 
mål, därmed kan uppskattad kostnad motiveras.    

  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 
 

 

 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
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Värnamo-Bor 

Tabell 15. Effektbedömning för delsträckan Värnamo-Bor 

L
ö

s
n

in
g

 /
 

P
a

k
e

t 

Samhällsekonomi Fördelning Transportpolitisk 
Gå 
vidare 

Kommentar 

Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning av största 
nyttorna/effekterna (+/-) samt bedömning av hur de 
förhåller sig till kostnaden. 

Hur fördelar sig nyttorna på olika grupper i 
samhället? Ta upp de fördelningar där stora 
skillnader kan uppstå. 

Ta upp de mest betydande bidragen (+/-) till 
uppfyllande av de transportpolitiska målen (huvudmål, 
funktionsmål, hänsynsmålen). 

Ja/Nej Allmän kommentar 
samt motiv till 
bortsortering om 
Nej 

L 

Positiva effekter: 
+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+ Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
mellan orter och målpunkter. 
+ Förbättrad genhet och förbättrat cykelvägnät med 
hög framkomlighet och komfort. 
+ Förbättrad orienterbarhet i cykelvägnätet. 
+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger positiva nyttor och uppfyller studiens 
mål, därmed kan uppskattad kostnad motiveras.    

  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 
 

 

 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
 

 

Bättre trafiksäkert, 
tillgänglighet, 
genhet, 
framkomlighet, 
orienterbarhet och 
trygghet i paket L 
jämfört med paket 
M.  
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M 

Positiva effekter: 
+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+ Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
mellan orter och målpunkter. 
+ Förbättrad genhet och förbättrat cykelvägnät med 
hög framkomlighet och komfort. 
+ Förbättrad orienterbarhet i cykelvägnätet. 
+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger positiva nyttor och uppfyller studiens 
mål, därmed kan uppskattad kostnad motiveras.    

  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 
 

 

 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
 

 

 
 
Sämre trafiksäkert, 
tillgänglighet, 
genhet, 
framkomlighet, 
orienterbarhet och 
trygghet i paket M 
jämfört med paket 
L.  
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Busshållplatser, Gislaved-Smålandsstenar, Smålandsstenar-Bor 

Tabell 16. Effektbedömning hållplatser längs Gislaved-Smålandsstenar, Smålandsstenar-Bor 

L
ö

s
n

in
g

 /
 

P
a

k
e

t 

Samhällsekonomi Fördelning Transportpolitisk 
Gå 
vidare 

Kommentar 

Nytto-kostnadsbedömning. Beskrivning av största 
nyttorna/effekterna (+/-) samt bedömning av hur de 
förhåller sig till kostnaden. 

Hur fördelar sig nyttorna på olika grupper i 
samhället? Ta upp de fördelningar där stora 
skillnader kan uppstå. 

Ta upp de mest betydande bidragen (+/-) till 
uppfyllande av de transportpolitiska målen (huvudmål, 
funktionsmål, hänsynsmålen). 

Ja/Nej Allmän kommentar 
samt motiv till 
bortsortering om 
Nej 

N 

Positiva effekter: 
+ Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
+ Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
mellan orter och målpunkter. 
+ Förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter. 
 
Samlad bedömning 
Åtgärden ger positiva nyttor och uppfyller studiens 
mål, därmed kan uppskattad kostnad motiveras.    

  Lokala cyklande 

 Regionala cyklande 

 Gående 

  Motorfordonstrafik 

 Kollektivtrafik 

 Godstransporter 

 
 
 

 

 Funktionsmål 

o Näringslivets transporter 

+ Tillgänglighet regionalt/nationellt 

+ Jämställdhet 

o Funktionshindrade 

+ Barn och unga 

+ Kollektivtrafik, gång och cykel 

 Hänsynsmål 

+ Klimat 

+ Hälsa 

o Landskap 

+ Trafiksäkerhet 
 

 
 
 
 

 

 

I förkommande fall vidare arbete utifrån matris ovan 

För användare inom och för Trafikverket – se kolumn för ställningstagande från avsnitt 5.3 ”Dokumentations- och granskningskrav för Samlad 

effektbedömning”, enligt Samlad effektbedömning (och samhällsekonomiska analyser) - Minimikrav för upprättande (TRV 2012/13097 

www.trafikverket.se/SEB). 
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 Ange vad som används (utgör bilaga till studie): Eventuell kommentar: 

☐ SEB-metod/relevanta delar av SEB-mallen  

☐ Enkel SEB utan NNK  

☐ Enkel SEB med NNK  

☐ Fullständig SEB utan NNK  

☐ Fullständig SEB med NNK  

 

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja   ☐   Nej   ☐ 

Klicka här för att ange namn, om inte samma som ovan. 
Eventuell kommentar:  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Översiktskarta Gislaved-Bor  

 

Kvalitetsgranskning 

Genomförd: Ja   ☐    Nej   ☐   Datum: Klicka här för att ange datum. 

Utförd av: Patrick Olsson 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum och underskrift av kvalitetsgranskare 

 

Avslut av studie 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum och underskrift av ansvarig för genomförande av åtgärdsvalsstudien 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Godkänd - datum och underskrift av chef 
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Förstudie om konstsnöspår i Borgen

Ärendebeskrivning

Ett intresse finns för att skapa bättre förutsättningar för skidåkning i området 
Borgen Outdoor, genom att anlägga en konstsnöanläggning för längdskidåkning. 

På uppdrag av Tekniska utskottet har en förstudie som belyser frågan genomförts 
av fritidsavdelningen med stöd från en referensgrupp. I referensgruppen ingår 
representanter från två föreningar: OK Stigen, Apladalens löparklubb samt två 
kommunala tjänstepersoner.                                  

Se förstudie med bilagor, beakta särskilt bilaga 16 med matris gällande olika 
utbyggnadsalternativ.

Värnamo kommuns möjlighet att erbjuda skidspår är i dag helt beroende av 
engagerade privatpersoner (i regel föreningsanslutna) som utför spårdragning på 
sin fritid. Förutsättningen för detta är natursnö. En mindre föreningsdriven 
konstsnöanläggning för längdskidor finns i Rydaholm. Preparering av skidspår har 
skett samtliga vintrar.

Förstudien konstaterar att förutsättningarna är mycket goda avseende tillgång till 
pistmaskin, vatten, parkering och befintligt motionsspår. 

Referensgruppen föreslår avseende drift av ett konstsnöspår i Borgen Outdoor, en 
samverkan mellan ideellt avlönad personal och en anställd/anlitad resurs. En 
anställd resurs/upphandlad resurs bemannar den totala arbetsinsatsen till ca 30 % 
resterande 70 % utförs av ideella resurser.

Vid konstsnösproduktion koncentreras till en åkbar slinga i taget tills tillräckligt 
snödjup uppnåtts, först därefter går man vidare till nästa. På så sätt får man 
snabbt en åkbar sträcka oavsett att snöproduktion fortgår.  Spåret skall nyttjas i 
två åkriktningar för att vi skall kunna erbjuda så lång obruten skidåkning som 
möjligt. Spåret bör breddas till 9 m för att kunna rymma 5 spår i bredd, 2 klassiska 
spår-skate spår-2 klassiska spår.

Den teknik som förordas är ett system med semiportabla lansar som flyttas 
mellan fasta brunnar.
Det föreslås att 2 km av spåret får en 3 m bred asfaltsbeläggning. Genom att 
asfaltera delar av spåret skapas större tillgänglighet för fler. Det skapas en säker 
och god förutsättning för att utöva skidsport under sommarhalvåret. 
Förutsättningarna för god ungdomsverksamhet ökar påtagligt.

Referensgruppen har varit enig i alla ställningstaganden. 
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Total bedömd årlig kostnad

Driftskostnad
Elförbrukning ca 25 000 Kwh. 25 000  
Kostnad för pistmaskin hyra              30 000 
Kostnad för pistmaskin bränsle 20 l/h 500 l tot. 20 000 
Kostnad upphandlad entreprenad 500 timmar 300 000
Abonnemangskostnad el effektabonnemang 40 000
Slitage, reinvestering, div 100 000
Summa               515 000

Investeringskostnad för det av referensgrp. förordade utbyggnadsalternativet
Kontsnöanläggning med förordad teknik 6 763 000
El, framdragning av matning                                                                         550 000  
Breddning till 9 m inkl. asfalt, nytt spår Alandsrydsbacken-Eljusspår 300 m,
Vändzon 300 m2. 2 st snölager a 100 m2. Målområde, skidlek, teknikyta
Nytt spår vid Linus damm 80 m, åtgärder kurvor 4 068 000
Bidrag för asfaltering/breddning från extern finansiär                       -2 000 000
Alandsrydsbacken-Eljusspår 300 m    100 000
Spårsläde till pistmaskin 190 000
Terränggående fordon Skoter/fyrhjuling 100 000
Spårsläde till skoter/fyrhjuling 50 000 
Omrörare för kylning av intagsvatten      10 000
Brädfodring av teknikcontainrar      80 000
Beställarkostnader inkl. projektledning.                            900 000
Summa i                                                                                                                10 811 000

Kapitaltjänstkostnad 
År 1 -10                                                                                                                       600 000
År 11-15                                                                                                                     480 000
År 16- 20                                                                                                                    440 000
År 20- 30                                                                                                                    225 000
År 30-40                                                                                                                     130 000

Bedömd intäkt
Spåravgifter subjektivt grundat på övriga konstsnöanläggningar                                         
i närområdet     700 000

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna förstudien då den i tillräcklig omfattning belyser 
de olika förutsättningar som finns avseende såväl 
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1911: Kompletterande beräkningar från leverantörer. 
191118-20: Referensgruppens arbete avslutas, samsyn nås alternativt reservationer.  
191120: Förstudien färdig, utskick till TU  
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Sammanfattning 
På uppdrag av Tekniska utskottet har en förstudie genomförts som skall belysa hur en 
konstsnöanläggning skulle kunna skapas i kommunens friluftsområde Borgen Outdoor. En 
referensgrupp bestående av kommunala tjänstemän och ideella organisationer har tillsammans sökt 
fakta, gjort studiebesök och med detta som grund skapat förstudien. Gruppen har nått konsensus i 
samtliga redovisade slutsatser. 
Förutsättningarna för att skapa en konstsnöanläggning för längdskidåkning är mycket goda i området 
Borgen Outdoor. Vattentillgången är god och räcker väl till genom de dammar som byggts i området. 
Det förslag som förordas av referensgruppen innebär följande.  

 Spåret breddas till 9 meters bredd.  
 Ett nytt spår anläggs mellan befintligt elljusspår och Alandsrydsbacken (slalombacke) 
 Spåret får tre olika underlag, En tredjedel består vardera av asfalt-grus-äng. 
 Spåret utnyttjas så att besökaren åker åt båda håll. På så sätt uppnår man en total spårlängd 

om ca 5 km.  
 Spåret får utrymme för 4 klassiska spår med ett skatespår i mitten.  
 Den pistmaskin som 2019 köptes av kommunen och som är lokaliserad vid slalombacken 

kommer att nyttjas för att pista även konstsnöpisten för längdskidåkning.  
 Spåret skapas etappvis för att ett åkbart spår snabbt blir färdigt. Detta förlängs sedan 

succesivt.  
 Den teknik som valts bygger på flyttbara lansar som enkelt flyttas mellan fasta brunnar.  
 En normal vinter kommer ett åkbart spår finnas från dec till och med mars.  
 Anläggningen förväntas genom sitt läge nära E4 och som varande första konstsnöpist norr 

om Skåne attrahera många besökare från den regionen. Det kommer när det är som flest 
besökare vara mer än 1000 st per dag.  

 Driften av anläggningen är tänkt att skötas genom ett samarbete mellan en upphandlad 
entreprenör och ideella resurser. I samband med de informationsträffar som har hållits har 
ca 50 personer anmält att de kan tänka sig att hjälpa till den dag anläggningen är byggd.  

 Anläggningen kommer att vara avgiftsbelagd för vuxna. Intäkterna beräknas vara minst 
700 000 kr/år.  
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 Driftskostnaden för anläggningen beräknas till 500 000 kr/år.  
 Investeringen kostar 12,8 miljoner kr. Investeringen består av komponenter med mycket lång 

livstid vilket i sin tur innebär långa avskrivningstider.  
 Investeringen bedöms ha goda förutsättningar att kunna delas med externa parter. Så som 

Allmänna arvsfonden och andra stiftelser.  
 Investeringen bedöms bli en god resurs för ökad folkhälsa i kommunen, ge skolan goda 

förutsättningar till vinteraktiviteter, skapa ungdomsverksamhet kopplad till skidåkning hos 
idag aktiva klubbar.  

Förstudiens arbetsmetodik.  
På uppdrag av Tekniska utskottet har en förstudie genomförts som skall belysa hur en 
konstsnöanläggning skulle kunna skapas i kommunens friluftsområde Borgen Outdoor. I samband 
med att arbetet inleddes ställdes frågan till föreningarna OK Stigen, Apladalens löparklubb om 
möjligheten att bidra med intresserade personer till en referensgrupp. I referensgruppen har även 
ingått två kommunala tjänstepersoner. För att få ta del av andras kunskap och erfarenhet 
genomförde vi tillsammans under december 2018, 5 studiebesök, Hallby, Eksjö, Tranemo, 
Ulricehamn, Borås. Dessutom genomfördes en telefonintervju med representant för anläggningen i 
Filipstad.  
Två leverantörer som är tänkbara leverantörer av en anläggning, har besökt Borgen Outdoor, samt 
lämnat en offert och teknisk beskrivning för att möta den av referensgruppen förordade 
utrustningen för konstsnöproduktion. Leverantörerna är Techno alpin och Topp teknik. Värnamo 
Energi har givit en enkel beskrivning och kostnadsberäkning av hur el skall dras fram till 
anläggningen.  
Referensgruppen har genomfört ett antal möten som tillsammans med ovanstående, lagt grunden 
för denna förstudie. Gruppen har nått konsensus i samtliga redovisade slutsatser.  

Längdskidåkning i Sverige  
Svenska Skidförbundet organiserar i dag cirka 1 400 
föreningar. Intresset för skidåkning hos de breda 
lagren motionärer ökar. Ökningen är ett resultat av:  

 Ett allmänt ökande intresse för motion som 
en del i det egna välmåendet.  

 En stark tradition för sporten,  
 Utökade möjligheter till skidåkning på 

konstsnö,  
 Goda framgångar för våra elitåkare med den 

mediaexponering som det innebär.  
 Att världscuptävlingar i Ulricehamn 

genomförts har med säkerhet påverkat 
skidåkningsintresset i vår kommun. 

 Motsvarande framgångar för svenska 
skidskyttar har också bidragit till ökat intresse 
för skidåkning.  

 

Längdskidåkning i Värnamo 
I Värnamo sker åkning på natursnö samt på ett konstsnöspår. Natursnöspår dras med skotrar och i 
något fall med fyrhjuling (med band), dessa ägs av kommunen. Spårdragningen sker i samarbete med 
flera engagerade ideella resurser. Föreningar som åtar sig att strukturerat samarbeta med 
spårdragning erhåller en engångsersättning per säsong motsvarande 3,5 kr/m spår. Några undantag 

Mediaexponeringen av våra elitåkare är stor 

Foto Joakim Norgren 
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från detta finns där uppgörelsen ser annorlunda ut. Värnamo kommuns möjlighet att erbjuda 
skidspår är i dag helt beroende av engagerade privatpersoner (i regel föreningsanslutna) som utför 
spårdragning på sin fritid. En beundransvärd insats. Preparering av skidspår har skett samtliga vintrar. 
Snötillgången varierar stort , det fanns preparerade spår under 4 månader 2012-13 till bara ett par 
veckor vintern 2016-17.  
 
Natursnöspår har i samarbete med kommunen de senaste två säsongerna preparerats på följande 
platser. 
Amerikaspåret 
Borgen Outdoor (Alandsryd) 
Kärda 
Vallerstad 
Bredaryd 
Forsheda  
Hånger 
Banvallen mellan Åminne och länsgränsen 
Rydaholm 
 
I vår kommun prepareras sedan december 2014 ett konstsnöspår i Rydaholm efter ett initiativ från 
den lokala idrottsföreningen. Uppgörelsen är sådan att föreningen disponerar det kommunala 
elljusspåret för att lägga konstsnö på delar av det kommunala elljusspåret. Föreningen äger 
konstsnöanläggningen och svarar för konstsnöproduktionen med hjälp av föreningsmedlemmar. 
Kommunen svarar för energikostnaden. På spåret ges möjlighet till klassisk åkning. Föreningen och 
kommunen delar på intäkterna från spåravgifterna, där merparten tillfaller föreningen. Anläggningen 
för konstsnötillverkning har byggts av den lokala idrottsföreningen Rydaholms GOIF. Bidrag för 
byggnation har erhållits från Värnamo kommun, Riksidrottsförbundet samt med klubbens egna 
medel. From 2019 kommer spåret att drivas av den nybildade föreningen Rydaholms IF. Idag lägger 
föreningen en pist som medger ett upp till 1300 m långt skidspår. Rydaholms IF har ambitionen att 
spåret succesivt skall förlängas till att omfatta hela elljusspåret som är 2,3 km. 
 
Den som bor i Värnamo tätort och vill åka skidor när det inte finns natursnö åker till följande orter 
där konstsnöanläggning finns. En av gruppen uppskattad subjektiv prioritetsordning. 
 

 Avstånd i km  Avstånd, körtid i minuter 
Tranemo 68 51 
Landsbro 65 53 
Rydaholm 27 25 
Alvesta 53 45 
Hallby 77 53 
Ulricehamn 95 83 

 
Gällande ungdomsverksamheten anser referensgruppen att närhet till anläggningen är central för 
hur väl en förening kan locka unga skidåkare till sig. En driven vuxenskidåkare drar sig inte för att åka 
långt. Man gör det också för att få omväxling även om personen har nära till en anläggning.  
 
Längdskidåkning finns som en del av verksamheten hos följande föreningar. 
OK Stigen. Apladalens löparklubb, Bredaryds SOK, Rydaholms IF.  
 
Vår uppfattning är att det stora flertalet som åker längdskidor i kommunen inte är medlemmar i 
någon förening som har skidor som del i sin verksamhet. En sökning på Vasaloppets hemsida rörande 
resultat 2019, med avseende på hur många som bor i Värnamo, ger 157 träffar. 
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Vid en ”valla träff” i Borgenstugan under hösten 2018 deltog mer än 70 personer för att ta del av hur 
man vallar sina skidor respektive fick ta del av referensgruppens arbete med denna förstudie.  
 
Vi kan via de anläggningar för konstsnö, som finns i Värnamo och Rydaholm konstatera att det har 
kommit köldperioder om minst 4-5 dagar, då har medeltemperaturen sjunkit under -3 grader, det är 
huvudsakligen de perioder som har utnyttjats för snöproduktion. I Alandsrydsbacken med hjälp av 
lansar och i Rydaholm med hjälp av fläktkanoner. Något år har detta inträffat under december och 
något år först under januari. Hur det blir framåt vet vi så klart inte men vi anser med det vi vet nu att 
det finns förutsättningar för Skidåkning under minst 2-3 månader de kommande 15 åren vilket är 
anläggningens sannolika avskrivingstid.  
 

 
 
 

Referensgruppens slutsatser:  
 Längdskidåkning är en motionsform som ökar markant. 
 Längdskidåkning aktiverar stora delar av kroppen och är bra för både kondition, styrka, 

rörlighet och koordination.  
 Längdskidåkning kan utövas av alla, i alla åldrar och är därför en viktig del i vårt arbete för en 

förbättrad folkhälsa. Längdskidåkning är tydligt en breddidrott. 
 Längdskidåkning är en del av vårt svenska kulturarv. Sedan lång tid/många generationer är 

längdskidåkningen viktig och populär. 
 Samarbetet mellan spårläggare och kommun fungerar bra.  
 Skall skidåkningen utvecklas från nuvarande nivå i kommunen måste detta primärt ske 

genom ökad möjlighet att åka på konstsnö.  
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Konstsnö.  
Konstsnö är egentligen konstis men då en extremt finfördelad sådan. Den är mycket mer kompakt än 
natursnö med mindre luft mellan kristallerna. En av konsekvenserna är större motståndskraft mot 
nederbörd och värme. Tekniken vid konstsnöproduktion går ut på att man trycker vatten och luft 
genom ett munstycke under högt tryck, då skapas mycket små vattendroppar, som när de faller mot 
marken ombildas till en iskristall. Det är fullt möjligt att i Värnamo med rådande 
klimatförutsättningar producera ett konstsnöspår i november, som regelmässigt blir åkbart fram till 
april. Att det fungerar bevisas varje säsong i Tranemo m.fl. Kommunens första konstsnöanläggning 
ligger i Rydaholm. Den har skapats av Rydaholms GOIF och sköts av Rydaholms IF.  Säsongens 
varaktighet, slutet av dec-början av jan fram till april. Efter avslutad säsong tar det ca 3 veckor innan 
snön har försvunnit, under den tiden kan spåret inte nyttjas rationellt för löpning och promenad.  
När man talar om hur väl konstsnö står emot regn och värme så brukar man säga att 1 m konstsnö 
motsvarar lika mkt som 4-5 m packad natursnö.  
 

Konstsnöproduktion i Borgen Outdoor ur ett miljöperspektiv.  
Konstsnöproduktion kräver av el och diesel. Vattnet kan vi se som att det lånas, för att sedan återgå 
till kretsloppet i och med snösmältningen. Elen som kommer att gå åt för produktionen beräknas till 
ca 25 000 Kwh. Det motsvarar ungefär förbrukningen i en stor villa som värmer huset med 
bergvärme. För att driva pistmaskin och mindre fordon kommer det att gå åt ca 500 liter diesel (en 
mindre andel bensin). Att producera snö energieffektivt har varit ett branschfokus under många år, 
inte minst då det är där en stor del av kostnaden ligger. Ibland används salt på spåret för att binda 
snön. Det är dock något som främst används i samband med tävlingar där det krävs ett fast underlag 
och likvärdiga förhållanden. De saltmängder som används är små i förhållande till den mängd vatten 
som ligger bundet i snön som den läggs på. Vi kan sammanfatta att en framtida konstsnöproduktion i 
Borgen Outdoor är en relativt snäll verksamhet ur ett miljöperspektiv. Mer i ämnet finns att läsa på 
Svenska skidförbundets hemsida www.skidor.com 
 

Nyttjande av en konstsnöanläggning för längdskidåkning  
Ungdomsverksamhet kopplad till längdskidåkning i Värnamo kommun.  
En förfrågan om synpunkter till tänkbara 
klubbar som i framtiden skulle kunna 
vara intresserade att arbeta med 
ungdomsverksamhet kopplad till 
längdskidåkning har resulterat i följande 
svar: 
 
Rydaholms IF  
Ungdomsverksamhet kopplad till 
längdskidåkning bedrivs av Rydaholms IF 
(tidigare i Rydaholms GOIFs 
verksamhet).  
Föreningen ser inte ett spår i Borgen 
Outdoor som en resurs i sin 
träningsverksamhet. ”Som vi ser det 
idag kommer vi inte att använda ett nytt 
Konstsnöspår i Värnamo då vi har betydligt närmare till redan befintligt konstsnöspår i Alvesta. 
Rydaholms IF och Alvesta SOK ingår båda i Växjözonen av Smålands Skidförbund och vi har sedan 30-
talet år tillbaka ett stort samarbete gällande ungdomstävlingar och träningar.”  

Rydaholms IF är idag den enda av kommunens föreningar som bedriver 
regelbunden ungdomsverksamhet med fokus på längdskidåkning 

Foto Marlene Blomgren 
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Bredaryds SOK 
”Vi har en verksamhet i klubben där träningar för våra ungdomar prioriteras. Vi ser mycket positivt 
på en eventuell tillgång till ett konstsnöspår, och skulle definitivt förlägga träningar för våra 
ungdomar dit.” 
 
Friluftsfrämjandet 
”Inom friluftsfrämjandet är skidåkning en stor viktig del, det finns mycket utbildningsmaterial att 
tillgå. Idag har Värnamoavdelningen ingen skidåkningsverksamhet. Det är viktigt att det gällande 
ungdomsskidåkning inte uppstår konkurrens i området. Det finns flera föreningar som idag är de 
uttalade skidåkningsalternativen. Skulle det mot förmodan bli så att ingen tar rollen att hålla 
aktiviteter samt utbilda i skidåkning så gör gärna friluftsfrämjandet det.” 
 
OK Stigen 
”Stigen bedriver träning mestadels på vissa vardagskvällar för såväl seniorer som juniorer, detta är en 
grundbult i OK Stigens verksamhet, året runt. 
Vintertid då det kommer snö spårar klubben åt kommunen och då också i Borgen. Till viss del så blir 
det då gemensam träning, men mera sporadiskt, då många ej (speciellt unga) införskaffat 
skidmaterial. 
Skulle det finnas konstsnö i området, kan man lättare planera och genomföra den organiserade 
träningen, vintertid.  
 
OK Stigen, skulle verkligen se detta projekt som ett framsteg och en sak som skulle främja friskvården 
i vår kommun och massor av ungdomar skulle få tillfälle att prova på och skulle kunna finna ett 
intresse med längdåkning! 
Det kallas att satsa på ungdomen!” 
 
Apladalens löparklubb. 
”I dagsläget så tar vi hand om de ungdomar som kommer och som vill träna med oss (alltså ingen 
uppsökande verksamhet). 
Många betalar för familjemedlemskap och då ingår barnen/ungdomarna i detta och det står dem fritt 
att träna och tävla med oss. 
Konstsnön hade gjort underverk för att kunna förbättra detta, det är ganska svårt att säga att man 
skall träna skidor onsdagar och sedan inte veta om man har snö? Den osäkerhetsfaktorn hade man 
tagit bort och man hade vetat att det tex. var onsdagar kl 18:00 som gäller. Vi är flertalet som kan 
tänka sig avstå egen träning för att lära ungdomar åka och öka bredden och vi vill inget hellre än att 
attrahera nya åkare.”  

 
Föreningars utökade möjligheter genom tillgång till ett konstsnöspår.  
Vi har fått följande synpunkter från föreningarna på hur man ser att deras ordinarie verksamhet 
skulle komma att påverkas (utöver ungdomsverksamhet). 

 
Finnvedens slalomklubb 
”Vi ser det som positivt med en konstsnöanläggning i Borgen Outdoor. Vi har i kontakter med 
Hanaslövsbacken fått informationen att de båda snöalternativen som finns där (både konstsnöspår 
och alpin del) attraherar hela familjer, där barnen/ungdomarna i högre grad fokuserar på den alpina 
delen medans föräldrarna i högre utsträckning utnyttjar längdskidspåret. Ett konstsnöspår i Borgen 
Outdoor skulle tveklöst öka besöksfrekvensen i vår alpina anläggning.” 
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Bredaryds SOK 
Redan idag har vi skidåkning på träningsprogrammet vintertid. De milda vintrarna har medfört att 
både träning och tävlandet blivit lidande. 
 
Apladalens löparklubb  
”För övriga utövare så ser vi framför oss att tillgång ger fler utövare och helt säkert ett ökat intresse 
runt skidåkning. För vår nuvarande skidsektion hade det inneburit att vi sluppit jaga snö och fått helt 
andra möjligheter att attrahera nya utövare såväl befintliga medlemmar i ALK som helt nya.” 

 
Rydaholms IF  
Föreningen verkar för en fortsatt satsning på konstsnö i Rydaholm. ”Vi är absolut inte emot att 
Värnamo kommun bygger fler Konstsnösanläggningar, tvärtom, vi hoppas det blir fler som gynnar 
skidsporten och skidintresset, men vi förutsätter också att det då naturligtvis också satsas i 
motsvarande skala på redan befintliga konstsnöanläggningar i Värnamo kommun.” 
 
Friluftsfrämjandet 
Idag har Värnamoavdelningen ingen skidåkningsverksamhet. 
 
OK Stigen 
”I samtal mellan OK Stigen och Löparklubben som har längdskidåkning på programmet, så gäller det 
att sätta sig ner och organisera detta i samråd. Det skall finnas en klubb som sysslar med skidåkning i 
Värnamo och detta får vi samköra på något sätt. Detta finns det krafter som nu sitter och organiserar 
för att få ut mesta möjliga av varje ledare och inte jobba parallellt. 
Det får absolut INTE bli ett nytt IFK / Värnamo Södra! 
 
Ett konstsnöspår skulle även i det organisatoriska sammanfoga föreningarna starkare och man skulle 
få en stark organisation tillsammans. Detta är också en mycket positiv effekt av att ha konstsnö på 
plats. 
I arbetet med konstsnön med att sköta och organisera denna med servering, spårning, biljetter och 
massa andra små grejer, skulle också detta foga samman medlemmarna över klubbgränserna.” 
 

Referensgruppens slutsats:  
 Vi konstaterar att om vi i kommunen vill utöva skidåkning i stor omfattning, samt skapa underlag 
för ungdomsverksamhet och regelbunden träning så behöver det i kommunen skapas en 
högkvalitativ konstsnöanläggning med en ansenlig spårlängd. 

Skolor 
Vi har inte kontaktat skolorna i kommunen. Men vi ser att en av möjligheterna med en 
konstsnöanläggning är att de då kan skidåkning planeras in som en del i undervisningen. Det torde 
vara perfekt att dela en idrottsdag mellan slalomklubbens anläggning och en konstsnöanläggning för 
längdskidåkning. Det förutsätter så klart bemanning och hyrskidor mm. Men det torde vara ett 
intressant spår att utveckla i samarbete. Spekulerar vi lite så är det sannolikt så att ett sådant 
arrangemang skulle ge många barn/ungdomar en möjlighet att komma i kontakt med två 
fritidsaktiviteter som man annars inte kommer i kontakt med, som en konsekvens av att ingen i ens 
närhet åker skidor.  
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Tävlingar 
Ingen av de tillfrågade klubbarna har nämnt möjligheten till att nu anordna tävlingar/lopp men den 
möjligheten fångas i referensgruppens diskussioner som en fin möjlighet. Vid sådana bör det finnas 
en möjlighet att tillfälligt avlysa spåret till förmån för arrangemanget. Att ordna arrangemang både 
stora och små har visat sig fungera utmärkt i Borgen Outdoor.  

Inskränkningar för annan verksamhet 
Skridskor 
Genom att nya dammar skapats i området så räknar vi med att dessa kommer att nyttjas för 
skridskoåkning. De är inte så stora och relativt grunda vilket kommer att leda till mkt tidig isläggning. 
Vattenuttaget för konstsnöproduktion kommer att påverka möjligheterna till nyttjandet för detta 
ändamål. Den stora dammen (Vac-dammen) är den damm som vi kommer att ta vattnet från. Vi talar 
om betydande mängder under kort tid. Dessutom kommer det att finnas omrörare som sänker 
temperaturen på vattnet. Dessa omrörare kommer att påverka isläget i en stor del av dammen så 
pass mycket att den kommer att vara direkt farlig att vistas på, så länge omrörarna är i funktion vilket 
sannolikt kommer att vara under någon månad i början av säsongen och då samtidigt som besökare 
vill ut och åka skridskor på den för säsongen nya, tidiga isen.  
Skridskoåkare hänvisas därför till de två övriga dammarna Parkeringsdammen och Linus damm. 
Slutsatsen är alltså att goda möjligheter till skridskoåkning kommer att finnas även i det fall en 
konstsnöanläggning byggs.  
 

Promenader vintertid 
I området skottas inte spåren vintertid för att man skall kunna promenera i området. Tvärt om 
samlas natursnön samman och det spåras för skidåkning på den sträcka som är tänkt för en 
konstsnöpist. En sådan pist kommer inte att smälta när den är väl är lagd. Elljusspåret kommer därför 
i normalfallet att vara omöjligt att beträda utan skidor under perioden dec-början av april. Det är en 
försämring för den som vill promenera/springa.  
Det finns två lösningar för att minska denna negativa påverkan.  

1. Osuddenrundan har sedan två år tillbaka en belysning, den plogas och halkbekämpas. Den är 
ett utmärkt alternativ till promenader och löpning vintertid.  

2. Den andra lösningen är att ploga och halkbekämpa en slinga i Borgen Outdoor. Vissa delar 
finns i dag och en del skulle kunna skapas genom Norregård. En bonus med detta förslag är 
att vi skapar en bättre och mer frekventerad angöring från denna del av Värnamo. De som 
kommer in via den nordligast liggande träbron över Gröndalsleden är i dag lätträknade. Detta 
för slag skulle också innebära att den fina hagmarken i Norregård får ett väsentligt högre 
besökstryck. Tillrättaläggandet av Norregård anser vi kommer att öka mängden naturvistelse 
genom att mer tätortsnära natur tillrättaläggs. Detta stråk kan skapas med eller utan 
belysning. En tänkt slinga enligt bilagan blir ca 1,7 km lång. Detta tillrättaläggande kan också 
användas av elever och personal på den skola som kommer att byggas i området. En sådan 
ny angöring till Borgen Outdoor skulle också knyta samman fotbollsanläggningen vid 
Norregård med området. Kostnader för en utbyggnad av detta promenadstråk har inte 
beräknats i denna förstudie. Sträckning beskrivs i Bilaga: Sträckning av promenadstråk 
vintertid.  
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Besökstryck 
Besökare från Värnamo kommun.  
Idag kan vi konstatera att när det är natursnö och förhållandena är goda så är besökstrycket hårt i 
Borgen Outdoor. Vi har följt nyttjandegraden på spåret genom mätningar med besöksräknare, vi kan 
från de mätningarna plocka två toppnoteringar gällande skidåkning från  
20150201 1141 st. passager 
20170111 958 st. passager 
 
Nu är det inte individer utan passager av räknaren men om vi antar att varje person i genomsnitt åkte 
3 varv (ca 7,5 km) så innebär det att det var 319 respektive 380 personer som nyttjade spåret de 
aktuella dagarna. Om vi tillåter oss att resonera lite runt detta så skedde den noterade åkningen på 
natursnö. Sannolikt fanns andra möjligheter i kommunen till skidåkning den dagen. Tänker vi oss 
istället situationen att vi har ett konstsnöspår som medger fin åkning när det är barmark i kommunen 
i övrigt så har vi säkert mer än det dubbla antalet värnamobor som vill åka skidor en helgdag med 
vackert väder dvs 638-760 personer.  
 

Besökare som kommer till Värnamo kommun 
Om en ny konstsnöanläggning blir så bra som vi planerar så ser vi en möjlig utveckling där 
anläggningen kommer att nyttjas av besökare som inte bor i kommunen. I Halland finns två 
anläggningar, i Varbergs respektive Falkenbergs kommuner. I Kronoberg finns två anläggningar i 
Alvesta och Uppvidinge kommun. Göteborgare åker till Tranemo eller annan anläggning, de kommer 
inte att utgöra ett besöksunderlag till en konststnöanläggning i Värnamo kommun.  
Skåningar som vill åka skidor på konstsnö och som inte väljer att köra till Halland kommer via E4 att 
välja antingen Alvesta eller Värnamo eller Rydaholm. Rydaholm kan notera skånska besökare redan i 
dag men inte i någon större omfattning.  
Till detta kommer en önskan från den som är en driven åkare att få omväxling även om det redan 
finns en fin anläggning nära, man åker gärna en bit för att få omväxling. I anläggningen i Borås hade 
man upp till 600 parkerade bilar under en bra skidåkningsdag.  
 
Vi kan konstatera att det med utgångspunkt från resonemanget ovan, och om vi har en fin 
konstsnöanläggning, kan räkna med att mer än 1000 personer per dag kommer att nyttja spåret när 
förutsättningarna är goda. Det stöds av våra studiebesök som säger att trycket väl kan vara så högt 
när förutsättningarna är goda.  

Drift av en konstsnöpist  
Hos samtliga anläggningar som vi haft kontakt med utförs den största arbetsinsatsen av ideella 
krafter. I ett fall Ulricehamn är driften samlad i ett bolag, Snösäkert, som organiserar det hela. I det 
fallet bidrar kommunen med en anställd som huvudsakligen kör pistmaskin och då på heltid under 
snösäsong. I Borås är det Borås skidklubb som genom ett helägt aktiebolag hanterar 
konstsnöanläggningen. Här har man en person heltidsanställd under tiden nov-mars för att sköta 
anläggningen. Båda dessa bolag förlitar sig alltså också på ideella resurser vid sidan om anställd 
personal.  Även i Filipstad är det en kommunanställd resurs som pistar, och då dagtid, vardagar. Vid 
våra studiebesök kunde vi konstatera att klubbarna hade många ideella resurser knutna till sig. Hallby 
40 personer. Eksjö 40, Ulricehamn 150, Borås 30.  
Hallby, Eksjö, Tranemo förlitar sig på att föreningar sköter driften. Det framstår att den dagen det blir 
kallt måste man hårdsatsa och ta till vara det relativt korta tidsfönstret då det är möjligt att skapa 
konstsnö. Det innebär nätter, helger, mycket arbete på kort tid. I Värnamo kommun är det föreningar 
som sköter våra konstsnöanläggningar, alpint i Alandsrydsbacken och konstsnöspår i Rydaholm. Det 
fungerar bra tack vare stort engagemang. Produktion i stor skala har det varit i Alandsryd i 3 säsonger 
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och i Rydaholm i 5 säsonger. I några av intervjuerna med övriga anläggningar framkommer att det 
kan vara svårt att uppbåda hjälp i det långa loppet.  
 
Vi konstaterar att det är en stor utmaning att hantera ett konstsnöspår med egen, anställd, personal 
inom kommunen. Fritidsavdelningen meddelar tydligt att man inte vill se en sådan lösning.  
Apladalens löparklubb och Ok Stigen klargör att de var för sig inte kommer att orka sköta en 
anläggning själva.  
 

Ideella resurser för konstsnöproduktion i Borgen Outdoor.  
I dialog med Finnvedens slalomklubb har vi konstaterat att de gärna hyser pistmaskinen och tar 
ansvar för denna, en resurs som kan nyttjas i båda anläggningarna, dock kan de inte ta på sig att pista 
mer än sin egen anläggning. Man bidrar gärna också med den kunskap om snöproduktion som man 
har skaffat sig.  
Finns då de ideella resurserna som behövs? En indikation i rätt riktning är att vid ovan nämnda 
vallakväll med deltagande av 70 personer så ställdes frågan om hur många som kan tänka sig att 
hjälpa till med konstsnöspåret den dag det skulle vara aktuellt. Det resulterade i en lista 39 namn 
vilken sedan har utökats med ytterligare personer. Bifogas i Bilaga: Lista, Intresseanmälan 
konstsnöproduktion. Det ger en tydlig fingervisning om att viljan finns. Nu är det inte bara de som 
åker skidor som deltar i produktionen. Gruppdynamiken och skapandeprocessen lockar tydligen även 
ickeskidåkaren, Eksjö vittnade om att ungefär hälften av de som jobbade med konstsnön inte själva 
var aktiva skidåkare. Vi konstaterar att det i Borgen Outdoor under en säsong för ett par år sedan 
arbetades flitigt med snö som kördes upp från ishallen. Det resulterade i fina spår under lång tid även 
om basen utgjordes till största delen av natursnö. Referensgruppens åsikt är att det om det blir 
aktuellt kommer att finnas personer som vill engagera sig. Vill man kan vi ju snegla på 
Alandsrydsbacken som får det att fungera med de som gillar utförsåkning som bas. Här är det lite 
svårt att vara helt säkert då ju som bekant hönan måste komma före ägget. Ett resonemang som 
framförts är att den som gillar att åka längdskidor lägger mycket tid på transporter till anläggningar 
som i stället skulle kunna investeras i en anläggning i Borgen Outdoor.  
 

Ersättning för arbetsinsats med konstsnöspår 
De olika besökta organisationerna har valt olika ersättningsmodeller för nedlagt arbete med 
konstsnöspår. Hos några är allt arbete helt ideellt och man får ingen ersättning.  
Ett upplägg som man har i Ulricehamn är att individen inte får någon ersättning men väl den klubb 
man representerar. Ersättningen är 150 kr/timma och betalas alltså ut till klubben. Sedan har 
klubbarna möjlighet att köpa säsongskort till halva priset som de själva väljer att dela ut till de som 
man anser skall premieras. Det finns även personer som hjälper till men som inte är klubbanslutna, 
de volontärerna sätter upp sin arbetsinsats på någon av klubbarna som då premieras.  
I något fall (Hallby) erhåller individen möjlighet att själv träna på spåret kostnadsfritt efter utförd 
insats. Här är värt att nämna att i vår egen förening Finnvedens slalomklubb utgår ersättning i form 
av liftkort till den som arbetar i deras anläggning, oavsett vad för arbete man utfört, ju fler timmar 
desto fler liftkort, är man riktigt duktig så erhåller man ett familjekort .  
 

Möjlig driftsorganisation  
Referensgruppen anser att det skulle fungera med att blanda ideellt avlönad personal och en 
anställd/anlitad resurs. När vi stämde av ett sådant upplägg med de anläggningar vi besökt så ansåg 
samtliga att det var ett bra upplägg. Referensgruppen föreslår en samverkan mellan upphandlad 
personal (med andra ord en entreprenör) och ideella krafter i förhållandet 30/70 av totalt nedlagd 
arbetstid under säsongen. Säsongen är nov-mars.  
Med ett sådant upplägg med anlitad entreprenör skulle vi få 3-4 års (normal kontraktstid) kontinuitet 
rörande: anläggningen, maskinkunskap, handhavande av material.  
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Gällande pistmaskinen så har tidigare nämnts att det krävs utbildning för att kunna köra den. Det 
innebär att bara några få kommer att ha den färdigheten, stommen kommer att vara personal 
anställd i det upphandlade bolaget.  
Entreprenören fördelar arbetsmoment, lägger schema, svarar för sommarförvaring, reparationer, har 
kunskap om nätverk mm. Exempel från studiebesöken visar på att man organiserat i ”snölag” som 
består av 3-5 personer som har 4 timmarsskift.  
Den svåra nöten är att få till mycket bemanning under den viktiga tid när vi får ”köldknäppar”. Då 
kommer många ideella resurser att utföra väldigt mycket arbete på kort tid, det förutsätter att man 
kommer till ”dukat bord” och kan fokusera på snöproduktion. När sedan en pist finns övergår driften 
till största delen till entreprenören som vidmakthåller pisten. En skattning av omfattningen av en 
sådan entreprenörsresurs är ett motsvarande 1/3 årsarbete.  
 
 

Referensgruppens förslag: En anställd resurs/upphandlad resurs bemannar den totala arbetsinsatsen 
till ca 30 % resterande 70 % utförs av ideella resurser.  

 

Vattentillgång  
Att lägga konstsnö på 3 km, 6 m brett, 50 cm tjockt kräver ca 12 500 m3 vatten. Ett 9 m brett spår 
kräver ca 15 000 m3. Nu kommer inte allt vi producerar att hamna på spåret, en väsentlig del hamnar 
utanför p.g.a vindar i samband med produktionen. Om vi 
räknar med 30 % förluster genom snö som inte hamnar 
där den skall så är maxbehovet ca 20 000 m3. 
Konsumtionen när den nedan föreslagna anläggningen går 
för fullt är 120 m3/timma1.   
Det kommer att finnas gott om vatten att tillgå. Under 
2018 skapades ett antal dammar i området. Två av dessa 
är aktuella som vattenkälla för snöproduktionen. Det är 
Nylänetsdamm/Vacdammen och uppströms denna, 
Parkeringsdammen. Båda är reglerbara. Det innebär att 
Parkeringsdammen kan tömmas ner i 
Nylänetsdamm/Vacdammen när behov uppstår.  
Innan intag är det en fördel om vattnet är så kallt som 
möjligt. För att åstadkomma det cirkuleras vattnet i 
dammen med en eller flera propellrar som sitter på en 
flotte. Ett annat alternativ är att man har en pump som pumpar upp bottenvatten till ytan så att man 
får en omrörning. Det i sin tur leder till att isen inte lägger sig med risk för att någon trillar genom 
isen. Vi tar inte ställning till om en sådan risk kan hanteras, det får bli en senare, operativ fråga. 
Kostnad för omrörning av intagsvatten finns medtagen i kostnadsberäkningen.  

 
 
Fakta  
Parkeringsdammen: 5000 m2. Vattendjup i dammen ca 1,5 m. Den dammen håller ca 7500 m3.  
Vacdammen: 13 000 m2. Vattendjup ca 1,5 m i genomsnitt. Den dammen håller ca 20 000 m3. 
Normalflödet över året i tillflödet är 10 l/s vilket ger ett flöde om ca 800 m3 per dygn. Totalt finns i 
dessa dammar alltså momentant 27 500 m3med ett tillflöde på 800 m3 vid denna tid på året.  
 

 
1 Toppteknik budgetoffert.  

Dammar i Borgen Outdoor aktuella som resurs för 
konstsnöproduktion. 
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Referensgruppens slutsats: Vattenförsörjningen kommer 
aldrig att bli en minimifaktor oavsett omfattningen av 
konstsnöanläggningen. 

Elljuspåret 
Det elljusspår som idag finns i Borgen Outdoor håller en 
mycket hög kvalité, det vittnar besökande sakkunniga om. 
Det fungerar väl för en konstsnöpist.  
 

Anslutning till Borgenstugan  
Borgenstugan ser vi som en självklar servicebyggnad i 
anslutning till konstsnöspåret. Avståndet till spåret är 50 m. I 
ett inledningsskede ser vi att man tar sig mellan spår och 
stuga till fots.  
 

Kurvkorrigeringar 
I dag är tre av kurvorna utefter elljusspåret för snäva för en 
ovan åkare. De behöver rätas ut, alternativ kan en av dem 
doseras. En av de snäva kurvorna sammanfaller med den 
vändzon som föreslås, då kommer den platsen vara vändzon 
och inte längre en kurva. Se bild.   
 

Nya spårsträckningar 
Vi förutser att det under attraktiva dagar kommer att bli en 
stor tillströmning av besökare till Borgen Outdoor. I kapitlet parkering utvecklas frågan om hur dessa 
besökare skall angöra Borgen Outdoor. Vi konstaterar att konstsnöspåret måste vara tillgängligt från 
både den södra entrén och från parkeringen vid Alandsrydsbacken. Det sammanfaller med behovet 
att skapa en anslutningsmöjlighet för pistmaskinen som är stationerad vid denna parkering. Det 
kommer att kräva att kräva 300 m nytt spår. Med en tänkt 
lösning med olika slingor kommer det att krävas en ny 
förbindelse mellan två spårdelar strax nedströms Linus 
damm, sträcka 90 m.  Se bild.  
 
 

Åkriktning  
Ett vedertaget sätt att nyttja konstsnöpist maximalt är att 
man anlägger spår så att skidåkaren åker spåret åt båda håll. 
På så sätt får man topografiskt två olika sträckor. Man 
utnyttjar dessutom den producerade konstsnöpisten på ett 
listigt sätt. På så sätt kan vi maximalt erbjuda 5 km 
konstsnöspår. Att man åker ett spår åt två håll kräver en 
vändzon. Vi föreslår att en vändzon etableras enligt bild. Ytan på vändzonen bör nära cirkelformad 
med diametern 15-20 m, yta 175-310 m2. Med en ny anslutning mellan befintligt elljusspår och 
Alandsrydsbacken och förbindelser mellan de olika delsträckorna som beskrivs nedan så blir den 
totala konstsnöpisten ca 3 km.  
 
Spårlängd 
Anläggningen kan så klart byggas med olika längd. Referensgruppen ser två alternativ som rimliga.   

1. Hela det befintliga elljusspåret ut. Det ger en färdig pist på 2,5 km dvs 5 km spårlängd. 

Bankurvor med åtgärdsbehov samt vändplan 

Ny spårdragning vid Linus damm 
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2. Elljusspåret byggs ut utom den slinga ligger längst österut. Se bild. Det ger en pist på 1,9 km, 
3,8 km spårlängd.   

Väljer vi alternativ 2 så kan de kvarvarande 600 m byggas ut i ett senare skede förutsatt att pumpar 
mm dimensioneras för alternativ 1.  
 

Referensgruppens rekommendation: Vi förordar att hela elljusspåret utnyttjas för en 
konstsnöanläggning. Argumenten för detta är att vi utnyttjar den komplexa processen som 
byggnationen innebär med driftsstörningar på elljusspår, etableringskostnader, den stora attraktion 
det skulle innebära i förhållande till den relativt ringa skillnaden i kostnad.  

 

Indelning av spåret i olika delsträckor för konstsnöproduktion  
När kyla kommer tidigt på säsongen så är det ofta under kortare perioder. Önskan att komma på 
skidor tidigt är en något uppskruvad fråga, så som många premiärer. Det innebär att kraften skall 
koncentreras till en kortare sträcka som görs helt färdig innan man går vidare. Flera av de av oss 
besökta anläggningarna vittnar om misstag då de lagt för tunt snölager vilket senare under säsongen 
efter töväder, lett till att man tvingats komplettera, detta då med avstängningar och merarbete som 
följd.  
 
Vårt elljusspår ger förutsättningar till en indelning i fyra olika delsträckor. Se Bilaga: Indelning av 
delsträckor för produktion av konstsnö. Tanken är att koncentrera snöproduktionen till en sträcka i 
taget. De fyra delsträckorna i prioritetsordning är följande.  

1. Sträckan mellan parkeringen vid Alandsrydsbacken till parkeringen vid Borgenstugan är 
1000m lång. Anledningen till att denna sträcka läggs först är att vi måste skapa anslutning för 
pistmaskinen. Det andra argumentet är att vi har besökare som kommer att anlsuta från två 
håll både från Alandsrydsbacken och parkeringarna vid Borgenstugan. Det tredje argumentet 
att Borgenstugan innehåller en rad servicefunktioner som är nödvändiga för åkare.  

2. Sträckan runt MTB-sprintbanan 620 m.  
3. Sträckan väster om Linus damm 630 m.  
4. Sträckan bredvid pulkabacken och bort till åkarnas vändzon 720 m.   

 

Indelning i slingor för skidåkning.  
I takt med att snöproduktionen ger förutsättningar för skidåkning så färdigställs spåret i olika 
etapper. Det kan då ske utan att nyttjandet påverkas av pågående snöproduktion. Se Bilaga: 
Konstsnöpistens tillgänglighet etappvis.  
 
De olika etapperna är  

1. Mellan vändzonen och vallaboden vid Borgen. Den är då 1,4 km lång (spåret åks fram och 
tillbaka i två olika skidspår).  

2. Runt MTB sprintbanan och ner till vändzon 3,4 km.  
5. Runt Linus damm, runt MTB sprintbanan till vändzon 4 km.  
6. Slutligen hela spåret. 5 km.  

 
Detta upplägg ger fina möjligheter att lägga konstsnön i etapper och på så sätt anpassa sig efter hur 
mycket kyla vi får i olika omgångar. Vi ser att detta ger en bra flexibilitet. Här finns sannolikt utrymme 
för nya kloka tankar från den blivande driftsorganisationen.  
 
Snölager 
Med erfarenhet från gångna vintrars spårläggning i området konstaterar vi att det finns två backar 
som ligger exponerade för solen. Det är här som vi kan förvänta oss den snabbaste snösmältningen 
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vid varmare väder. I anslutning till dessa föreslås två platser för att lägga upp snö i hög som kan 
nyttjas för att fylla på pisten a 100 m2.  
 
Elbelysning 
Dagens belysning är av hög klass. Den nya sträckningen mellan elljusspåret och slalombacken 
behöver ljussättas i samband med att ett konstsnöspår anläggs. Avståndet mellan stolparna skall vara 
ca 30 m. Det behöver resas en belysning på delar av parkeringen vid slalombacken. Belysningen på 
parkeringarna vid den södra entrén behöver kompletteras. Belysning av parkeringsplatser kan skapas 
i ett senare skede.  
 

Preparering av pist  
Idag är skateåkning en disciplin inom längdskidåkningen som ökar. I ungdomsverksamhet kopplat till 
längdskidåkning är möjligheten att åka skate efterfrågat. Vi såg vid våra olika studiebesök exempel på 
olika pistningar. Beroende på spårbredd pistade man på två olika sätt.  
Pistningarna var:   
tre spår   klassiskt spår-skate-klassiskt spår   ll x ll 
fem spår  två klassiska spår-skate-två klassiska spår  ll ll X ll ll  
 
I Tranemo som var den anläggning som hade den högsta besöksfrekvensen upplevde man det som 
en stor fördel att ha två klassiska spår i vardera åkriktningen, då detta medgav fler åkare samtidigt i 
spåret utan att det upplevdes trångt. Erfarenheter från innevarande säsong då natursnö varit en 
bristvara är att medlemmar i referensgruppen varit på platsen och upplevt att det vid enstaka 
tillfällen var trångt i spåret trots dubbla spår. När föreningen i Tranemo förväntar sig mycket 
besökare så pistar man klassiska spår även i mitten och skateåkning är då inte möjlig.  
I Filipstad har man ett 6 m brett spår som är 5 km långt, man åker spåret bara åt ett håll. Momentant 
har de samtidigt 300-400 personer på plats det fungerar bra, spåret sväljer så mycket besökare.  
Vi förutser att nyttjandet i Borgen Outdoor kan komma att bli så frekvent att en lösning med tre spår 
(ll x ll) kommer att upplevas som trångt. En breddning till 9 m ökar förutsättningen för möjligheten 
att utnyttja spåret åt två håll blir goda. Ett alternativ är att bara åka spåret åt ett håll och ligga kvar 
vid 6 m bredd så som man gör i Filipstad. En fördel med dubbla spår (ll ll) är enkel omkörning vilket i 
sig öppnar det mentala fönstret för den som vet med sig att man vill åka i ett lågt tempo utan att 
hindra andra. Finns inte den möjligheten så finns risken att den oerfarne eller långsamme åkaren 
drar sig för att besöka spåret när det kan förväntas vara många åkare.  
Pistning med tre spår (ll x ll) är möjlig med dagens förutsättningar. Pistning med tre spår kräver en 
bredd på 6 m. En pistning med 5 spår kräver en bredd på 9 m.  
  

Referensgruppens slutsats: Spåret skall indelas i slingor där konstsnösproduktion koncentreras till en 
i taget tills tillräckligt snödjup uppnåtts först därefter går man vidare till nästa. Spåret skall nyttjas i 
två åkriktningar för att vi skall kunna erbjuda så lång obruten skidåkning som möjligt. Spåret bör 
breddas till 9 m för att kunna rymma 5 spår i bredd, 2 klassiska spår-skate-2 klassiska spår 

    

Spårbreddning 
Ovan förs ett resonemang som leder fram till att referensgruppen drar slutsatsen att spåret bör 
bräddas inför en utbyggnad av en konstsnöanläggning. En konstsnöanläggning i Borgen Outdoor 
kräver dock inte en breddning. En konstsnöanläggning kan etableras på befintligt spår. Elljusspåret 
har idag en bredd på 6 m- 9 m. Redan idag med befintlig bredd uppfattas spåret av en del mer som 
en väg än ett motionsspår, detta talar mot en breddning av spåret. Om vi väljer att bredda spåret i 
enlighet med ovanstående slutsats, så är det viktigt att bygga så att vi motverkar denna ”vägkänsla”. 
Spåret är även efter en utbyggd konstsnöanläggning, primärt en av våra viktigaste anläggningar för 
gång och löpning, att bibehålla estetik och naturkänsla är centralt.  En konstsnöpist kräver inte att 
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underlaget har en hög bärighet. Det räcker i vårt fall med en breddning 
med sämre massor, tex så kallade avbaningsmassor. En möjlighet är att 
det på denna breddning anläggs vall/äng som sköts med maskinell 
slåtter, tex så som vi löser det i Apladalen med häst och äldre redskap. 
En breddning av spåret skulle då innebära att 7000 m2 ny ängsyta 
etableras i området. Rätt förvaltat skulle detta påtagligt öka 
upplevelsevärdet samt öka den biologiska mångfalden. Ängsmark är en 
biotop som minskar i vårt landskap. Samtidigt skulle ett spår på 9 m på 
så sätt upplevas som smalare än det är då bara 2/3 skulle vara 
hårdgjord. Vid en breddning kan vi med dessa massor täcka vissa 
sträckor av rördragningen, resterande rörläggning kommer att ske i 
befintligt spår. Väljer vi att inte bredda spåret kommer hela 
rördragningen att läggas i befintligt spår. Ytterligare en sak talar för en 
breddning är att vid varm väderlek och i slutet av säsongen smälter 
pisten först i kanterna, en breddning av spåret leder därför till en längre 
säsong där man på slutet av säsongen går från 5 spår till 3 spår. Tranemo 
har inte så brett spår som man önskar, här löser man det så att de 
breddar spåret med hjälp av snö till önskad bredd, nackdelen är att en 
ökad snöproduktion krävs.  

 
Asfaltering 
Det finns potential att lägga asfalt på delar av spåret för att erhålla en 
asfalterad terrängbana. Det som uppnås med ett hårdgörande är: 
 

 Ökad tillgänglighet för äldre och personer med funktionshinder.  
 Rullskidåkning i kuperad terräng utan 

konflikt med vägtrafik. Det är en stor fördel 
för den ungdomsträning som vi hoppas 
skall starta i området.  

 Åkning med inlines.  
 
Ett närliggande gott exempel finns i Gnosjö 
(Gnosjöslingan) där har en sådan investering givit 
ett mycket gott utfall.  
I det fall spåret beläggs med asfalt sker det 
förslagsvis 3-4 m brett, på slingan som omsluter 
MTB sprintbanan och Linus damm (1,5 km), se bild. 
Bredvid asfalten bevaras befintligt underlag så att 
den som springer har valmöjlighet att träna på 
grus. För den som inte vill gå vid/på asfalt finns fortfarande möjligheten till vacker gruspromenad 
runt Vacdammen- nedanför pulkabacken- slalombacken och tillbaka till Borgenstugan, se bild. 
Rörande finansiering av en asfaltbelagd terrängbana så finns goda förutsättningar att den till stora 
delar kan finansieras tillsammans med Allmänna arvsfonden, se vidare under ekonomi. En ansökan 
till allmänna arvsfonden kan endast göras av en förening som i så fall genom avtal, under 10 år, 
garanteras att få disponera delar av elljusspåret för asfalt. Kostnaden för breddning av  
 
 
 
 
 

Sträckning på terrängbana asfalt. Orange 
asfalt. Röd markering ej asfalterat 

Gnosjöslingan skapad med stort stöd från Allmänna arvsfonden.  

Foto Lina Park 
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spåret har presenterats genom en budgetkalkyl av 
Värnamo Ljungby LBC. Underlaget grundar sig på en 
laserscanning av markprofilen. Här redovisas kostnaden 
för fyra olika breddnings alternativ med och utan 
asfaltsbeläggning.  
 

1. 2,5 km breddas till 9 m, underlaget är inte är 
förberett för asfaltering 2,8 milj. kr  

2. 2,5 km breddas till 9 m, med högre stabilitet, 3 m 
bred asfalt på 1,5 km 4,1 milj. kr 

3. 1,9 km breddas till 9 m, underlaget är inte är 
förberett för asfaltering 2,5 milj. kr 

4. 1,9 km breddas till 9 m, med högre stabilitet, 3 m 
bred asfalt på 1,5 km 3,7 milj. kr 

 
Beräkningsunderlagen med skisser återfinns i Bilagorna 
11-14: Kostnadsberäkning breddning av spår resp. Bilagorna 9-10: Nytt spårområde 9 m 2,5 km 
respektive 1,9 km 
 

Referensgruppen slutsats: Genom att asfaltera delar av spåret skapas större tillgänglighet för fler. Vi 
skapar en säker och god förutsättning för att utöva skidsport under sommarhalvåret. 
Förutsättningarna för god ungdomsverksamhet ökar påtagligt. Möjlighet till externa bidrag för en 
sådan åtgärd är stor. Vi förordar att investeringen breddning för och inklusive asfaltering endast 
utförs om en förening ombesörjer ansökan till Allmänna arvsfonden och denna i sin tur beviljas. 
Beviljas inte ansökan breddas spåret med lägre krav på underlagets bärighet. 

Målområdet 
Målområdet används idag vid tävlingar för både cykel 
och skidåkning, orientering. I en framtid 
förhoppningsvis även för andra idrottstävlingar. I 
anslutning till området har tillskapats en stor yta som 
kan användas bl.a. för teamtält, och kommersiella 
aktörer som följer med större arrangemang. Ytterligare 
en yta skapas under 2019-20. På den senare ytan 
skulle även läktare kunna resas så att man kan följa 
den tävlande under en lång sträcka fram mot mål. 
Dock inte själva målgången då en kulle centralt i 
målområdet skymmer sikten. En vidareutveckling av 
möjligheten att resa läktare i anslutning till området 
behöver ske. Portabla läktare har under 2019 att 
införskaffats av kommunen. Dessa kan på ett enkelt 
sätt användas i anslutning till tävlingar i området, 
förutsatt att en plan yta finns  

Teknikyta & skidlek 
Det skulle vara möjligt att skapa en större yta teknikträning och skidlek  i södra ändan av det som 
idag kallas startområdet/vallaboden.  

Placering av teknikyta och skidlek 

Asfaltering öppnar nya möjligheter.  

Foto Michael Elmblad 
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Teknik 
System för konstsnöproduktion 
Tekniken vid konstsnöproduktion går ut på att man genom ett 
munstycke blåser vatten blandat med luft så att det skapas små 
vattendroppar som när de faller mot marken ombildas till en 
iskristall. För att vattendroppens färd genom luften skall bli 
tillräckligt lång så den hinner frysa utnyttjas två tekniker. Antingen 
kan man antingen sätta munstycket på en lans som har en höjd på 
3-15 m. Det andra sättet bygger på att man med en fläktkanon 
sprutar vattendroppen upp till 60 m, innan den landar. Den långa 
sträckan som vattendroppen färdas genom den kalla luften gör att 
man kan tillverka snö med fläktkanot vid varmare väderlek. En 
fläktkanon är överlägsen gällande produktion per tidsenhet samt 
vid temperaturer -1° till -3°. Vi har inhämtat att kanonerna är 
ganska tunga och att de flyttas bäst med hjälp av pistmaskinen. 
Oavsett vilket system som väljs så är enheterna ihopkopplade i ett 
system med vatten, ev. tryckluft och styrning. Ett sådant system går 
att få med olika grad av automatik, är det rätt temperatur så går 
det i gång i princip av sig självt. Att ligga på marginalen (rörande 
minusgrader) kräver mkt god tajming och en välorganiserad grupp för snöproduktion.  
Lansar kan vara portabla och sitta på en sorts släde. Semiportabla lansar, fungerar på så sätt att 
själva lansen flyttas mellan fasta brunnar, eller helt permanenta.  
Fördelen med ett portabelt system är att man kan flytta lansen och parera för vindar samt täcka en 
större sträcka än en fast lans. Nackdelen är att det är personalintensivt att kontinuerligt flytta lansen 
samt den vidhängande vattenslangen.  
En helt fast lans kan vara mkt automatiserad men ger en låg 
nyttjandegrad sett över tid om de står längs med ett spår så som vårt. 
De fasta lansarna placeras därför i de exempel som vi sett i 
korsningar, planer och vid upplag varifrån man sedan schaktar ut 
snön över en större yta eller flyttar snön för att tex förstärka en 
solbelyst backe där snön smälter snabbare.  
Ett semiportabelt system där bara lansen flyttas mellan fasta brunnar 
kräver också arbete när produktionen skall ske och framför allt när en 
ny produktionsplats/brunn skall riggas för snöproduktion. En fördel är 
att det med fasta brunnar inte krävs någon slanghantering.  
Fläktkanoner är relativt dyra (upp till 450 000 kr) medans lansar 
kostar upp till 150 000 kr om den har en hög grad av automation 
inbyggd.  
De drivna personer som vi träffar vid våra studiebesök vittnar om att 
man får mycket för pengarna när man köper en lans. Det är väldigt 
lite som kan krångla. Högautomatiserade kanoner är bäst framför allt 
genom att de producerar vid varm temperatur.  
Enklare lansar 4-6 m höga som väger ca 30 kg, till ett semiportabelt 
system som är det som referensgruppen förordar, kostar en lans ca 30 000 kr/st.  
 
Vid konstsnöproduktion rekommenderar alla anläggningar vi besökt att man lägger ett tillräckligt 
tjockt lager direkt så att man inte behöver komma tillbaka och komplettera med mer snö, det leder 
till störningar i nyttjandet. De besökta anläggningarna hade som regel att lägga 50-120 cm tjockt 
konstsnö lager. Tranemo som klarar av att hålla den längsta säsongen lägger 70-120 cm, de ansåg att 
70 cm vare ett absolut minimum.   

Lans för snöproduktion 
Foto Joakim Norgren 

Fläktkanon 
Foto Joakim Norgren 
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En intressant nackdel med konstsnöproduktionen är att i och med att snön hamnar på grenar och 
unga träd så bryts grenar och unga träd böjs. Tranemo sammanfattade det hela med att 
konstsnösproduktionen går hårt åt omgivande skog. I Ulricehamn hade man en 14 m bred gata i 
skogen där spåret löper.  
 

Automatiserat system.  
Ett automatiserat system utnyttjar maximalt de tider när temperaturen går under den temperatur 
som vi har möjlighet att producera snö från. Det är inte sällan mitt i natten som temperaturen kryper 
ner, kanske bara för några timmar, då startar ett automatiserat system. Ett system som kräver att 
personer skall finnas på plats kräver ett mer rejält tidsfönster med kyla innan man tar in personella 
resurser. Ett automatiserat system ger alltså mera snö vid de första köldknäpparna i nov-dec. Ett 
helautomatiserat system har en högre investeringskostnad. Referensgruppen anser att ett visst mått 
av automatisering är intressant. Vi ser att man kan förbereda själva anläggningen så allt är startklart, 
i väntan på kyla genom en sofistikerad väderövervakning (luftfuktighet, temp, vind) bra stöd till 
driftspersonalen när man kan starta produktionen, den kan då ske manuellt med få personer, på 
plats. Den stora arbetsinsatsen ligger i det moment då kanoner/lansar skall flyttas till ny 
produktionsplats. Vi har vid genomförda studiebesök hört goda omdömen rörande automation, har 
man de resurserna så rekommenderas det. Undantaget var Eksjö som inte tyckte det behövdes, de 
ansåg att om det t.ex. blåser måste man vara på plats och korrigera. De har 75 m mellan vatten och 
luftuttagen och slädar med lansar som kontinuerligt måste flyttas. De flesta besökta anläggningarna 
startade sin snöproduktion vid – 2°. Ulricehamn startade vid -3°. Eksjö började sin produktion vid ca -
4°. Motiveringen i Eksjö var att det ger så lite att köra på varmare temperaturer. Undantag om man 
redan är igång och kör. Det går att göra snö vid varma temperaturer men de ansåg att det blir 
förhållandevis små volymer. Tranemo som hade ett högautomatiserat system kunde berätta att 
medeltemperaturen de timmar de producerade snö under säsongen 18-19 legat på -3,3°. Ett 
högautomatiserat system är känsligt för åska, Tranemo uppgav att det på sommaren var tvungna att 
åsksäkra anläggningen. 
 
Referensgruppens slutsats: Vi förordar en lösning med semiportabla lansar. Vi förordar att vi satsar 
på en anläggning som startas vid -3° till -4°. Det är en rimlig ambitionsnivå, de som vill åka skidor 
mycket tidigt på säsongen kan med fördel fortsatt åka till Tranemo som inte är allt för långt bort, där 
man är fenomenalt duktig på att få till ett underlag tidigt på säsongen. Här anser vi inte att vi måste 
tänja på gränsen då en annan anläggning inom rimligt avstånd kan lösa det behovet.  

 
 

Pistmaskin.  
En pistmaskin av typen Pisten Bull 600 har av 
kommunen köpts in under 2018. Den kommer 
att stationeras vid Alandsrydsbacken. Ägaren 
Värnamo kommun hyr ut maskinen till 
slalomklubben som även ansvarar för drift. 
Pistmaskinen kommer att kunna nyttjas även för 
drift av det eventuella konstsnöspåret. En 
förutsättning för detta är en organisation 
Kommunal/kommersiell/eller ideell som också 
hyr delar av maskinens drifttid. De personer som 
skall köra ett sådant fordon måste ha en gedigen 
utbildning rörande både säkerhet och 
manövrering. En kunskap som behöver byggas 
upp över tid.  

Pistmaskin Pisten Bull 400, något mindre än den maskin 
som Värnamo kommun köpt 2018. 

Foto Joakim Norgren 
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Vi har noterat att det spårmönster som nyttjas på skatespår och i slalombacken, så kallad 
Manchester, skiljer sig något rörande våghöjd på mönstret, det 
kan behövas två olika ”mönsterskär” för de olika pistningarna. 
Den pistmaskin som har införskaffats har valts även utifrån 
tänkta behov kopplat till ett konstsnöspår. Framför allt 
möjligheten att schakta ut de stora högar som bildas vid 
snöproduktion. Stationeringen av pistmaskinen skall vara vid 
slalombacken. Den föreningen har under många år disponerat 
motsvarande maskin. Lämpligt garage finns i dag, samt personer 
som har nödvändig kunskap för drift. Samtal behöver föras för 
att skapa utrymme för ett friktionsfritt nyttjande av en 
gemensam resurs. Från ägarens sida, Fritidsavdelningen ser man 
det som en förutsättning för ägandet att de båda framtida 
parterna skall kunna samordna nyttjandet, inget har hittills 
framkommit som motsäger möjligheten till ett samnyttjande. 
Pistmaskinen behöver enkelt kunna nå konstsnöspåret. Det 
kommer att kräva att sträckan mellan Alandsrydsbacken och 
befintligt elljusspår förstärks och breddas. Se vidare under 
kapitel Spåret.   
Några av de besökta anläggningarna pistade även med fyrhjuling 
med band eller med skoter, det gjordes även på de stora anläggningarna vid varm väderlek.  Vi ser 
att pistmaskinen står för huvuddelen av pistningen. En speciell spårsläde för preparering av 
längdspåret behöver införskaffas till pistmaskinen. För transport av materiel och personal behövs ett 
terräng/snögående fordon. Kompletterande spårsläde behövs till detta fordon för att komplettera 
den stora maskinen när det är allt för milt för att köra med stora pistmaskinen.  
 
 

Referensgruppens slutsats: En mycket fin pistmaskin finns idag för ändamålet att sköta ett 
konstsnöspår. Den mest lämpliga stationeringen är i anslutning till slalombacken. Spårsträckning mm. 
har anpassats till detta faktum. Pistning av spåret sker huvudsakligen med pistmaskin. Ett 
terränggående fordon med tillhörande spårningsutrustning behöver komplettera pistmaskinen.  

Design av förordat konstsnöproduktionssystem 
Referensgruppens förslag: Vi föreslår ett semi portabelt system av lansar som placeras i fasta 
brunnar. Avståndet2 mellan brunnarna skall vara 24 m. Avståndet är anpassat så att pistmaskinen har 
möjlighet att trycka ut procucerad snöhög vid en lans till nästa lans.  
Vårt befintliga elljusspår i Borgen Outdoor delas in i tre slingor, varje slinga färdigställs innan 
konstsnöproduktion på nästa slinga påbörjas.  
Lansar införskaffas så att de matchar behovet av att lägga konstsnö på anslutningen mellan elljusspår 
och Alandsrydsbacken samt den närmast belägna slingan (1200 m). Därefter flyttas lansarna till slinga  
2, när den är färdigställd till nästa slinga, och så vidare.  
Eventuellt kompletteras sysetemet med lansar, med en fläktkanon för att kunna ha en portabel 
enhet för snöläggning av ytor, täcka upp i det fall någon brunn slutar fungera samt för produktion 
mot Buffertlager, nackelen med en fläktkanon är att starkström måste finnas till hands. Vatten tas 
från den största dammen (Vacdammen) belägen nedanför Borgenstugan. Vid dammen byggs ett 
teknikhus med pumpar och luftkompressorer, samt möjlighet till styrning.  

 
2 Ur budget offert Toppteknik.  

Joystick för att manövrera pistmaskin, 
svindlande många funktioner 

Foto Joakim Norgren 
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Kostnad för förordat konstsnöproduktionssystem 
Att bygga en komplett konstsnöanläggning innebär en hög investeringskostnad. Exempelvis har 
anläggningarna i Tranemo kostat ca 15 milj. och i Ulricehamn 29 miljoner. Till detta skall läggas 
många ideellt arbetade timmar. De anläggningarna är mycket större än den anläggning som 
referensgruppen föreslår i Borgen Outdoor. Vi har erhållit två budgetofferter från underleverantörer. 
Toppteknik som har lämnat ett budgetpris på ett system som överensstämmer med det system som 
vi förordar (lansar). Technoalpin har lämnat anbud på ett system som bygger på att använda 
fläktkanoner, de anser detta vara det mest lämpligt för oss. Båda aktörerna förordar att beställaren 
när det väl skall upphandlas en anläggning utformar denna så att en dialog om metodval och fysiska 
lösningar inkluderas i upphandlingsförfarandet. Ett sådant förfarande använde kommunen sig av när 
vi upphandlade byggnationen av Skateparken, det kallas formellt för ”Förhandlad upphandling med 
föregående annonsering” i enlighet med lagen om offentlig upphandling.   
 

Anläggningslösning Toppteknik 
Topptekniks lösning inkluderar allt som behövs för en kontstönanläggning utom framdragning av el 
till teknikhus. Tillkommer gör kostnader för framdragning av el till teknikhus, kommunens kostnader 
för projektledning, tillstånd mm.    
 

1. Beräknad kostnad för en konstsnöanläggning på 2,5 km, 6 763 000 kr.  
2. Beräknad kostnad för en konstsnöanläggning på 1,9 km, 6 103 000 kr   

Hela offerten bifogas i Bilaga: Budgetoffert Toppteknik.  
 

Anläggningslösning Techno alpin 
Techno lösning inkluderar allt som behövs för en kontstönanläggning utom framdragning av el till 
teknikhus. Tillkommer gör kostnader för framdragning av el till teknikhus, kommunens kostnader för 
projektledning, tillstånd, brädfodring av container mm. Hela offerten bifogas i Bilaga: Budgetoffert 
Techno alpin.  
 

1. Beräknad kostnad för en konstsnöanläggning på 2,5 km, 1 110 000 € (200210 motsvarande 
11 728 000 kr).  

2. Beräknad kostnad för en konstsnöanläggning på 1,9 km, 917 000 € kr (200210 motsvarande 
9 689 000 kr) 

 

Referensgruppens slutsats:  Den teknik som gruppen förordar är avsevärt mycket billigare än en 
lösning som bygger på fläktkanoner. En lösning där container används är att föredra inte minst med 
tanke på det goda skalskydd som möjliggörs. Väljs en containerlösning skall den åtgärdas så att den 
smälter in i miljön, tex med en brädfodring.   

Elbehov 
Det kommer att krävas en ansenlig mängd ström med hög ampere för att driva pumpar och 
kompressorer. De företag som har givit oss förslag på utrustningsupplägg och kostnadsberäkning 
estimerar en elmatning som ger 250 kW, 500 ampere. Ett råd som vi fått av de som bygger 
konstsnöanläggningar är att tänka stort redan från början. Det lär finnas flera exempel på 
underdimensionering när en anläggning skapas. Matningen till teknikhuset kommer att ske från 
Fräkenvägen där högspänning finns. En transformator behöver byggas och nedläggning av elkabel 
fram till teknikhuset. Kostnaden för detta är enligt Värnamo energi ca 550 000 kr.  
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Rörledningar 
Rekommendationen från de som bygger konstsnöanläggningar gällande vattenförsörjning är även i 
detta fall att tänka stort, det är svårt och dyrt att komplettera i efterhand. I Ulricehamn hade man ett 
för klent rörsystem som inte kunde svälja den ambitionsnivå man nu hade. Hade de lagt ett system i 
dag hade de valt rördimension 162 mm. Vi föreslår att de rörledningar som behövs (vatten och 
tryckluft) skall grävas ner.  
Nedgrävning ger en minskad risk för att vattnet fryser i ledningen, dock läggs den inte på frostsäkert 
djup. När ledningen byggs skapas på lågpunkterna ventiler som tömmer systemet på vatten. 
Ledningarna skall rent praktiskt läggas så rakt som möjligt. När vi väljer konstsnöproduktionssystem 
står valet mellan högt tryck i ledningarna (lansar) eller utrustning med trycksättning i respektive 
aggregat (kanoner eller avancerade lansar). Referensgruppen förordar ett system med lansar vilket 
förutsätter trycksatt system för både luft och vatten. Högt tryck i rörsystemet innebär en olycksrisk. 
Om man vid i och urkoppling av utrustningen inte har minskat trycket i ledningen så blir 
konsekvensen ett munstycke som med stor kraft lossnar och kan skada personalen. En annan risk är 
att vattenmunstycken kopplas till luft och vice versa. Det elimineras med olika typer av munstycken 
(hona/hane) för vatten respektive luft. Risken är störst med ledningarna för tryckluft. Ett praktiskt 
tipps vi fick i Tranemo var att sätta en vajer vid kopplingen som kan fånga upp en slang som i en 
olycksfallssituation far iväg.  
För att minimera risken för olycksfall behöver det finnas en väl fungerande utbildningsrutin med 
fokus på riskeliminering. Den skall alla gå innan den personen får arbeta i/med anläggningen. 
Generellt hade de besökta anläggningarna inte haft några olycksfall, undantaget var Borås där en 
person skadats alvarligt i samband med arbete med pistmaskin. Finnvedens Slalomklubb har under 
det senaste året snäppat upp sitt säkerhetsabete, framför allt kopplat till körning med pistmaskin. 
Här finns värdefull kunskap i det fall vi även skall pista en konstsnöpist för längdskidåkning. 
Rörledningen kan läggas i nya massor i den händelse vi väljer att bredda spåret från dagens 6-9 m till 
9 m över hela sträckan. Skall spåret inte breddas läggs röret i befintligt spår. Sprängning för 
rörläggning kommer att krävas i båda alternativen.  
 
Ytterligare en fördel med att gräva ner rörledningarna är att det blir avsevärt mycket snyggare 
jämfört med att man skall röra sig utefter spåret och titta på rörledningar. Då detta är ett viktigt 
rörelsestråk för naturvistelse och återhämtning är den estetiska upplevelsen viktig.    

Bredband 
Att tv-sända tävlingar från arenan kräver snabb överföringshastighet av bilddata. När rörläggningen 
sker är det ett bra alternativ att samtidigt lägga 
ner fiber vilket ger framtida möjligheter.  En 
styrning av konstsnösystemet kan också nyttja 
denna kommunikationsväg.  

Byggnader 
Teknikbyggnad 
Ett teknikhus behövs för att inrymma de kraftiga 
pumpar och kompressorer som skall mata vatten 
resp. luft till konstsnöproduktionen.  
Vi föreslår en placering vid Vacdammen se 
rastrerat område i kartbild, det är logiskt med 
tanke på att den dammen kommer att vara vår 
vattenresurs. Huset behöver ha en golvyta på 25-
30 m2. Denna byggnad kräver värme, ventilation 

Rastrerat område visar platsen för teknikhus 
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mm. Ett alternativ är att isolerade containers utnyttjas. Det är också det som ingår i lämnade offerter 
från leverantörer.  

 
Borgenstugan  
Borgenstugan nyttjas som omklädningsrum med dusch och bastu. Vi ser att servering tillbesökare 
åter får en given plats i erbjuden service under snösäsong. I byggnaden finns toaletter som redan 
idag nyttjas av den som tränar i området. När denna förstudie skapas diskuterar kommunen och 
Stiftelsen Borgenstugans ägande, drift och nyttjande. Det förefaller sannolikt att stugan även efter 
avslutade diskussioner kommer att vara en central plats för områdets service.  
 

Toalett 
Idag finns toaletter i Borgenstugan. Det finns även toalett i anslutning till Alandsrydsbacken som är 
öppen när backen är öppen. I takt med en ökande besöksfrekvens behövs fler toaletter och då gärna 
i närmare anslutning till spåret. Toaletterna bör på sikt var öppna 24-7. Dessa toaletter skulle även 
kunna betjäna eventuella, framtida ställplatser för husbil som skulle kunna etableras attraktivt vid 
parkeringsdammen. En utvecklingsidé som förstudien inte belyser.   
 

Vallabod 
Den vallabod som finns i dag bör ersättas. Det är en fråga som inte närmare utreds i denna studie 
utan får ses som en åtgärd som ligger inom ramen för vidareutveckling i ett senare skede.  
 

Servicebyggnad 
Det finns behov av en servicebyggnad i anslutning till spåret. Den kan tjänstgöra som plats för 
speaker och tävlingsledning vid tävlingar. Nya utrymmen för vallning. Åretrunt öppna offentliga 
toaletter vid spåret. Dessa toaletter skulle även kunna betjäna ställplatser för husbil som skulle 
kunna etableras attraktivt vid parkeringsdammen. I en förlängning skulle en mindre butik kunna 
etableras. Vi ser en möjlighet i att bygga om befintligt garage alternativt bygga nytt på den platsen. 
En sådan byggnad kan även den byggas i ett senare skede.  
 

Personalutrymme 
Den tid när konstsnöproduktion pågår är mycket intensiv. Den driftsorganisation som vi ser framför 
oss kommer att finnas på plats med en regelbunden bemanning under en 4 månaders period. Det 
ställer krav på ändamålsenliga personalutrymmen. Sådana utrymmen skulle initialt kunna inrymmas i 
Borgenstugan för att i takt med att verksamheten i Borgenstugan växer kunna flytta över till den 
servicebyggnad som beskrivs ovan.  
 

Garage 
Med verksamheten följer en mängd utrusning och något/några terränggående fordon. Det finns 
också behov av att tina upp saker som har frusit. Ett garage är nödvändigt. Idag finns ett äldre garage 
som skulle kunna fungera initialt om skalskyddet förstärks. Stiftelsen Borgen som i dag äger 
byggnaden ställer sig positiv till detta3.   

Service  
Som redan nämnts erbjuds i Borgenstugan redan i dag bastu och dusch. I en framtid finns 
förhoppningsvis åter förutsättning för att erbjuda servering. 
Uthyrning av utrustning är något som erbjöds på några av de besökta anläggningarna. Dels genom 
lån till skolklasser och i några fall till allmänheten. Utifrån vad vi kunde se var omfattningen inte i 

 
3 Accept från ordförande Bo Ybe.  
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paritet med vad man kan se vid en alpin anläggning och hade mer karaktären att det var till 
självkostnadspris och mer syftade till att få den oerfarne att prova och kunna ta steget. Vi fick 
berättat att sponsring förekom bl.a. hade Vattenfall delat ut skidor som sponsring till olika klubbar. Vi 
anser att det vore bra om vi kan få till en sådan uthyrning/utlåning. Var en sådan verksamhet skulle 
kunna vara lokaliserad är oklart, i dag har Alandsrydsbacken uthyrning av alpin utrustning. De 
berättar att det är arbetsintensivt att hantera och vågar idag inte ta ställning till utökad verksamhet 
med längdskidutrustning. I ett utvecklingsskede ser vi att uthyrning/utlåning av längdskidor sker med 
servicebyggnad som utgångspunkt. I denna skulle även tillhandahållas valla hjälp, försäljning mm.  

Parkering 
Under säsongen 2018-19 hade Alandsrydsbacken som vid några tillfällen så många besökare att 
parkeringen vid backen var full till 2/3. På denna parkering finns plats för 80-100 bilar.  
Parkeringsytorna vid den södra entrén till Borgen Outdoor är inte så stora uppskattningsvis finns 
plats för 80-100 bilar. Vi kan förvänta oss att besöksströmmarna kommer att öka till slalombacken i 
takt med den anläggningens expansion. Slutsatsen är att om vi hypotetiskt får ett momentant inflöde 
av 200 bilar en attraktiv vinterdag när natursnö saknas, så kommer det att uppstå brist på 
parkeringsplatser. Disponibla ytor vid den Södra entrén är nu tack vare den senaste utökningen 
avseende parkeringsytor fullt utbyggda. Ytterligare parkeringsmöjligheter kan bara skapas vid 
Alandsrydsbacken. Här är ytan som är disponibel för parkeringsutbyggnad utan att äventyra andra 
värden i Bogen Outdoor, mycket stor. Det är teoretiskt möjligt att skapa parkeringsmöjlighet för mer 
än 1000 bilar. Något som i dagsläget naturligtvis känns avlägset.  
 

Referensgruppens slutsats: I samband med utbyggnad av ett konstsnöspår måste fler 
parkeringsplatser skapas.  

Ekonomi 
 

Intäkter 
Avgift för att nyttja konstsnöspåret 
Runt om i landet finns konstsnöspår som både är avgiftsfinansierade och sådana om är gratis att 
nyttja. Enligt den senaste informationen som vi har tillgång till är samtliga konstsnöspår som finns i 
Småland, avgiftsbelagda. Inte så långt från oss, i Trollhättan byggdes nyligen en anläggning, där har 
kommunen valt att spåret inte är avgiftsbelagt. Att betala för att åka på preparerade spår både på 
natursnö och konstsnö är i dag vanligt, och som vi upplever det inte en kontroversiell fråga.  
De anläggningar som besökts har alla tagit en avgift för att man skall få åka. Spåret i Borgen Outdoor 
kommer att generera intäkter.  
 
 

Anläggning Pris för att åka 
per dag i kr.  

Per säsong i kr. Anmärkning.  Tot. Intäkt spårkort 
i kr.  

Rydaholm 40 300 Under 18 år gratis Ca 30 000 

Hallby 75 1000 Tom 16 år gratis Ca 500 000  
Eksjö  60 600 I kommunen boende tom 

16 år gratis. Övriga upp 
tom. 16 år, ½ vuxenpriset.   

Netto efter 
kostnader 150 000 

Tranemo  100 1500 Tom 16 år gratis. 
Juniorpris 17-20 år.  

1 milj. netto efter 
kostnader 500 000 

Ulricehamn  80  1500  Tom 16 år gratis Ingen uppgift 
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Borås, skidstadion 100 1100  Under 20 år gratis.  1,2 milj. 17-18  
1,3 milj. 18-19 

 
Många arbetsgivare beviljar friskvårdsbidrag. Att lösa spårkort är en kostnad som accepteras i ett 
sådant sammanhang.  
Ett rimligt antagande är att anläggningen i Borgen Outdoor genererar intäkter i linje med Hallbys 
anläggning. Det skulle i så fall innebära en intäkt på 700 000 kr.  
 
Om spåret skall avgiftsbeläggas skall någon stå som betalningsmottagare. Det skulle kunna vara den 
upphandlade resurs som svarar för grundbemanningen av spårdriften. Det kan också vara 
kommunen. Avgiften är momsbelagd med momssatsen 6 %. För att motverka fusk behöver någon 
form av kontroller utföras att åkaren har betalat. 
 
 

Referensgruppens förslag: Att åka på konstsnöspåret i Borgen Outdoor kommer att vara villkorat 
med att nyttjaren betalar en avgift. Vi är överens om att barn och ungdomar skall vara 
avgiftsbefriade.  

 
Sponsring 
Vår alpina klubb, Finnvedens slalomklubb som vi kan snegla på har utöver liftkortsintäkter, ett 
omfattande sponsorstöd, då konstsnöspåret föreslås skötas av en upphandlad resurs med 
kommunen som beställare känns en sådan lösning inte möjlig. Vissa delar av vidareutveckling av 
infrastrukturen kan däremot sannolikt finansieras genom sponsring. 
  
Finansiering drift 
Ytterst ansvarig för att täcka driftskostnaden är kommunen som är ägare till anläggningen. Driften 
föreslås finansieras av den spåravgift som tas ut av åkaren. Även med en lägre skattning av 
intäkterna än vi antagit ovan (500 000 kr) så kommer de att täcka driftskostnaden.  
 

Referensgruppens förslag: Det överskott som genereras när driften är betald föreslås disponeras av 
”Verkställande utvecklingsgruppen för Borgen Outdoor4” för vidare utveckling av området. Vi anser 
att detta bidrar till att åkaren upplever avgiften som än mer befogad.  

 
Man kan också tänka sig att ett eventuellt överskott efter avdragen driftskostnad, tillfaller 
kommunen som en långsiktig återbetalning av anläggningen. En målsättning om full återbetalning är 
rimligtvis inte möjlig.   

 
Finansiering av investering 
 
Externa finansiärer som stiftelser och sponsorer bidrar i regel primärt till initiativ som kommer från 
en förening. Kommuner är mer sällan föremål för sådant finansiellt stöd. I projektet att bygga en 
konstsnöanläggning, ser vi initialt endast att delen med att förbereda för och sedan asfaltera, kan 
brytas ut att hanteras av en förening. Bidragsgivare så som Allmänna arvsfonden kräver att 
anläggningen som de bidrar till har en varaktighet om minst 10 år vilket i sin tur kräver ett upplåtelse 
kontrakt av någon form av kommunal mark. Det ligger i detta fall inte någon motsättning i detta.  
Gällande just en asfaltering av spåret ställer sig Allmänna arvsfonden mkt positiva till att bidra till en 
sådan investering. Liknande satsningar har gjorts på flera andra platser. Det ligger i linje med den nya 

 
4 Samarbetsgrupp bestående av de i området verksamma föreningarna, aktörer och kommunen.  
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satsning på bättre funktionsanpassning bland annat för äldre, som fonden pekat ut som prioriterat 
för dem. 
I den vidareutveckling som beskrivs under stycket Framtida Visioner finns flera enskilda satsningar 
som skulle kunna vara föremål för sponsring och framtida ansökningar till stiftelser och fonder och 
riksidrottsförbundet. Bidrag från sådana instanser ges företrädesvis till föreningar. 
Grundinvesteringen för en utbyggnad av en konstsnöanläggning i Borgen Outdoor tas rimligtvis av 
kommunen, och anläggningen är kommunens egendom. 
  

Kostnader  
 

Avskrivningstid 
Livslängden på utrustningen är enligt Toppteknik minst 15 år rörande lansar. Pumpar och kompressor 
mm minst 20 år. Själva den utrustningen som skapar snön (lansarna) är den typ som är offererad av 
senaste snitt som jobbar med en lägre mängd tryckluft per tidsenhet. Enligt leverantören ser vi inte 
några stora teknikskutt gällande lansar under de kommande åren, som av den orsaken skulle bidra 
till att korta den faktiska livslängden för att det skulle vara ekonomiskt att byta till ny teknik.  
Gällande markarbeten i form av breddning, asfalt och rörläggningar så torde den investeringen stå 
sig minst 30-40 år. De kostsamma delarna i investeringen varar under lång tid och har därmed långa 
avskrivningstider.  
 

Driftskostnad 
 
Elförbrukning ca 25 000 Kwh, kostnad  25 000 kr  
Kostnad för pistmaskin hyra5  30 000 kr 
Kostnad för pistmaskin bränsle 20 l/h 500 l tot 20 000 kr 
Kostnad upphandlad entreprenad 500 timmar  300 000 kr 
Abonnemangskostnad effektabonnemang el 40 000 kr 
Slitage, reinvestering, div  100 000 kr 
Summa  515 000 kr 
 

Investeringskostnad 
 
Kontsnöanläggning med förordad teknik  6 763 000  
Breddning till 9 m inkl. asfalt, nytt spår Alandsrydsbacken-Eljusspår 300 m, 
Vändzon 300 m2.  2 st snölager a 100 m2. Målområde, skidlek, teknikyta,   
nytt spår vid Linus damm 80 m, åtgärder kurvor 4 068 000 
Bidrag för asfaltering/breddning från extern finansiär -2 000 000 
Alandsrydsbacken-Eljusspår 300 m 100 000 
Spårsläde till pistmaskin  190 000 
Spårsläde till skoter/fyrhjuling 50 000  
Terränggående fordon Skoter/fyrhjuling 100 000 
Omrörare för kylning av intagsvatten  10 000  
Brädfodring av teknikcontainrar 80 000 
Framdragning av el 550 000 
Beställarkostnader inkl. projektledning.  900 000 
Summa i sek:  10 811 000  
 

 
5 Grundar sig på nuvarande kostnad för slalomklubben sänks sannolikt med två nyttjare av maskinen.  
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Andra investeringsalternativ beskrivs i Bilaga Matris olika utbyggnadsalternativ  
 

Kapitaltjänstkostnad.  
För kommunen uppstår i samband med en investering en kostnad i form av ränta och avskrivning av 
investeringen. Det är kommunens sätt att fördela en långsiktig investeringskostnad över många år i 
sin bokföring. Vi kallar det för kapitaltjänstkostnad. Kapitaltjänstkostnaden för det av 
referensgruppen rekommenderade investeringsalternativet beskrivs i Bilaga: Kapitaltjänstkostnad. I 
korthet kan vi säga att kapitaltjänstkostnaden är fördelad enligt följande.  
År 1-10  600 000 kr  
År 11-15  480 000 kr 
År 16-20 440 000 kr 
År 20-30 255 000 kr 
År 30-40  130 000 kr 

Framtida visioner kopplat till konstsnöspåret 
Det har framkommit ytterligare idéer som vi valt att inte vidareutveckla i förstudien.  

 Spåret skulle kunna utökas mot slalombackens topp för att erhålla en utmanande backe för 
den mer avancerade åkaren.  

 Kan vi knyta ihop Borgen stugans servering med Slalombacken så att de som är där och åker 
alpint kan ta del av servering mm.  

 Ställplatser för husbil.  
 Parkeringen vid Slalombacken kommer att bli väl använd under dygnets mörka timmar 

vintertid här bör vi för att underlätta, sätta belysning.  
 Ställplatser för husbil.  
 Återskapa belysningen runt VAC dammen för att möjliggöra promenader vintertid.  
 Skapa ett gångstråk genom norregård för de som vill promenera och springa vintertid.  
 

 
 
 

Källhänvisning/referenser. Lista  
 Redovisning av förstudie Konstsnöanläggning. Trollhättan. Skidstugan Strömslund. 2018 
 Förstudie rörande konstsnöspår i Hestra 
 Kostnadsberäkning av konstsnöanläggning, utförd av Tranemo.  
 Inlämnade underlag från leverantörerna Techno alpin, Toppteknik, Värnamo Ljungby LBC 
 Sveriges Snökanonspår, Svenska skidförbundet. 2011 
 Utformning av skidanläggningar. 2017 
 Genomförandebeslut konstsnöspår Ågesta. 2017 

 
Studiebesök  
Hallby Hallby SOK   Lars Svensson  
Eksjö Eksjö SOK  Lennart Henriksson , Johan Aulin 
Tranemo  Tranemo IF Skidklubb Christian Olsson,  Kenneth Johansson 
Ulricehamn Ulricehamns IF/Snösäkert Stefan Jalderyd 
Borås  Borås skidlöparklubb Håkan Axelsson, Peder Öberg  
 
Telefonintervju 
Filipstad.  Filipstads SF  Lars-Göran Pettersson 
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Bilaga 1 indelning av delsträckor för produktion av konstsnö 
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Bilaga 2 konstnöpistens tillgänglighet etappvis
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Bilaga 3 Teknikhusets placering 
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Bilaga 4 Sträckning av asfaltsslinga samt ren grusslinga 

 
  

162



34 
 

Bilaga 5 Budgetoffert Technoalpin 2,5 km 

Bilaga 6 Budgetoffert Technoalpin 1,9 km 

Bilaga 7 Budgetoffert Toppteknik 2,5 km 
 
JL Toppteknik AB Jens Eide Rönna väg 19 Tel +46 (0)565 71 12 10 Bankgiro 5018-7558 686 31 SUNNE Fax +46 (0)565 
71 12 15 Org nr 559148-0982 Sweden E-mail jens.eide@toppteknik.se Vat No SE5591480982 www.toppteknik.se  

 
 Sunne 8/11 2019 Konstsnöspår Värnamo Kommun  

Hej Joakim  

Vi vill med denna Budgetoffert inkomma med ett förslag på en teknisk lösning som vi skulle vilja 

bygga anläggningen. En anläggning som skall vara med hög kapacitet och där den totala 

investerings och driftkostnaden skall vara mycket överkomlig.  

Vi kommer att föreslå en anläggning som skall tillverka all snö direkt i spåret. Fasta lansar skall 

monteras med 24 meter mellanrum och vi beräknar att kapaciteten skall ligga på ca 650 meter 

färdigt spår per dygn. (9 meter brett ) Alltså en relativt hög kapacitet. Med 24 meter mellan 

lansarna så har ni en anläggning som ligger i topp av det som byggts hittills i Skandinavien.  

Vårt förslag är ett budgetpris på en uppskattad anläggning med spårlängd 2920 meter spår. 2640 

meter av dessa är med 9 meter bred och 280 meter med 6 meter bredd. Överallt skall det vara 0.5 

meter tjockt färdigpackat snötäcke.  

I underlaget finns nu en plats där teknikhus för pump och kompressor (som blir som 2 containers) 

Där de skall ligga medför det en utökad rörsträcka på 245 meter för att föra vatten in i spåret. Vi 

kommer att dimensionera upp matningen fram till spåret och en bit in i spåret för att säkerställa att 

vi får låga vattenhastigheter in till alla hörn av de olika tillverkningsområdena.  

Förslaget är tänkt att vara ett diskussionsunderlag för det som slutligen byggs. Vi har för att 

klargöra alla kostnader, som kommer att vara för denna anläggning, även tagit med pump och 

kompressorhus i container samt elinstallationer. Detta för att få en totalsumma. Dessa siffror har 

en viss osäkerhet men kan i detta läge fungera som diskussionsunderlag.  

De övriga posterna i offerten har vi mycket god koll på och dessa siffror stämmer mycket väl. 

Observera att alla siffror i detta förslag skildrar kostnadsbilden för 2019.  

Vi hoppas ni finner vårt förslag tilltalande och att ni förstår vår underliggande agenda varför vi 

föreslår just detta. Om vi får möjlighet att diskutera detta med er på plats så kan vi säkert mer 

grundligt gå igenom de förutsättningar som gäller precis hos er.  

Med Vänliga Hälsningar JL Toppteknik AB Jens Eide  
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Det finns några ledord som vi jobbar efter och dessa är grunden till vårt förslag  

Hög kapacitet. Hög kapacitet med ett stort antal lansar i samtidig drift där varje lans har en 

mindre kapacitet som gör det möjligt att frysa vattendroppar redan i marginella temperaturer. 

Antalet lansar i drift skall vara anpassat till den vattenkapacitet (Pumpkapacitet) som vi föreslår.  

I vårt förslag skall antalet lansar i samtidig drift anpassas efter att allt vatten skall förbrukas vid 

-4 grader C utetemperatur. I detta fall blir det strax över 20 kanoner i samtidig drift vid -4 

grader C  

Låg arbetsinsats under snötillverkning. Att som i vårt fall föreslå en anläggning med fast 

monterade lansar längs med spåret med korta slangar mellan uttag och lansen. Lansarna skall stå 

så tätt att snön enkelt skall kunna schaktas från högarna vid lansen fram till nästa hög. I detta fall 

föreslår vi 24 meter mellan uttagen / lansarna. Att ha fasta lansar innebär att hantering av slang i 

stort sett blir eliminerat. Arbetet med snöläggning blir i detta fall mer av övervakande karaktär.  

Skall kunna hanteras av alla. Lansarna skall vara så enkla som möjligt. Inga rörliga delar på 

lansarna och ingen ström till lansarna behövs. Rörliga delar och el är 2 saker som man skall 

undvika vid hantering ute i kallt väder där vatten är inblandat. Lansen skall vara så enkel att även 

en orutinerad snöläggare skall kunna hantera dessa.  

Automatiserade pumpstationer och automatisk dränering ute i spåret. Vi har en hög 

teknikgrad i våra pumpstationer. Pumpar är frekvensstyrda och levererar lika mycket tryck 

oberoende av flöde. Man startar hela anläggningen med ett fåtal knapptryckningar och detta skall 

också kunna utföras av oerfaren personal. Säkerhet mot torrkörning och varmkörning finns 

inbyggt i systemet.  

Anläggningen skall också dräneras med automatiska dräneringar på vatten och tryckluft så att ni 

slipper springa runt vid alla lågpunkter vid varje start och stopp.  

Väderstationer  

Ni har önskemål om bra väderstationer som skall kunna placeras i anläggningen och som skall 

kunna avläsas från mobil eller PC så att man kan optimera när man skall starta systemet (och även 

slå av det)  

Vi har med 2 stycken sådana stationer i spåret vilka placeras på lite olika platser för att få en 

överblick över hela området.  
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Beräkning flöden / Storlek på systemet / Varför föreslår vi denna storlek  

2640 meter spår med bredd 9 meter och snödjup 0,5 meter = 11880 m3 snö  

280 meter spår med 6 meter bredd och snödjup 0.5 meter = 840 m3 snö  

Totalt 12720 m3 snö vilket delas med 1.2 som är faktor snö/vatten = 10600 m3 vatten  

Vid beräkning av maximala flöden beräknar vi 80 % nyttjande vilket beror på start och stopptider 

och att man skall flytta kanoner i spåret under drift vilket gör att man inte alltid är 100 % effektiv.  

Vi har en pump med maxkapacitet på 120 m3 som föreslagen i projektet. Med 80 % nyttjande av 

denna så blir det 96 m3 vatten per timme  

Den totala mängden på 10.600 m3 vatten delat med 96 m3 / timme ger en total tillverkningstid på 

110 timmar för hela spåret. Det är lite över 4.5 dygn total snötillverkning under en snöläggning.  

Observera att jag för det första har en beräkningsfaktor vad gäller densiteten på snö kontra vatten 

på en faktor på 1.2 m3 snö per 1 m3 vatten. Denna faktor kommer man fram till om man studerar 

snötillverkning under många år och ser vad man får ut av varje m3 vatten. En del av det ni sprutar 

ut i luften går upp som ånga till atmosfären, en del landar på marken utan att frysa till en iskristall. 

(Rinner bort som vatten bredvid spåret.  

En faktor på 1.2 gäller för all snötillverkning oberoende av vilken modell av kanon eller lans man 

arbetar med.  

För det andra arbetar vi med 80 % effektivitet på pumpens kapacitet eftersom vi har start och 

stopptider, Lansar skall flyttas, Personalen är inte 100 % driven samt att all snö inte hamnar i 

spåret.  

Vi kommer därför att satsa på en pump med 120 m3 vatten per timme som kapacitet. Det innebär 

att i den bästa av världar så kan ni köra ett antal lansar mer än vad jag redovisar i min offert. 

Systemet med rör, pumpar, kompressorer och lansar har en dimensionering som klarar 120 m3 

vatten per timme  

Driftkostnad  

En anläggning med 223 kW installerad effekt som går 100 % utnyttjat under 110 timmar 

per år ger en förbrukning på ström på 24530 kW / år . Med ett strömpris på 2 SEK / kW 

timme så ger det en årlig strömkostnad på under 50.000 SEK  

 

165



37 
 

1 Vattenintag och matarpump från vattenintag in till teknikhuset. Mellan intag och 

teknikhus tänker vi att det är ca 30 meter  

Brunn för vattenintag DN 1500 mm höjd 3,5 meter samt intagsrör 400 mm med sil  

Matarpump med kapacitet 140 m3 vatten per timme vid 25 meter (15 kW elström)  

Styrskåp samt vakter och starter  

30 meter matarledning DN 200 material PE  

Summa 160.000 SEK  

2 Högtryckspump  

1 stycken högtryckspump med kapacitet 120 m3 vatten per timme vid 30 bars tryck.  

Elmotor 132 kW  

Bottenplatta och koppling  

Frekvensomformare 132 kW  

Vakter och skydd mot torrkörning  

Mekaniskt montage utfört av oss  

Montagematerial inkl vattenfilter  

Summa 245.000 SEK  

3 Rörsystem för vatten och tryckluft  

Rörsystem för vatten 750 meter med vattenrör DN 150 PN 40 och 2415 meter med DN 100 mm 

PN 40 och för Tryckluft 90 mm. Längd 3165meter  

Kompletta vattenrör med galvade rör samt extra PE beläggning inkl alla böjar, T rör, ändar, 

kopplingar samt hydranter och lågpunkter  

Kompletta luftrör i PE material inkl alla delar samt hydranter och lågpunkter.  

På 2920 meter och med mellanrum på 24 meter så blir det 121 stycken uttagspunkter  

Komplett med 121 stycken fundament monterat vid alla uttag så att endast kanonen behöver 

flyttas  

Till detta beräknar vi att det på 3165 meter krävs 8 stycken lågpunkter med dräneringsventiler för 

vatten och tryckluft. Elkabel samt signalkabel för dräneringsventiler i brunnar  

Behov kommer att finnas för 6 stycken fördelningsbrunnar som placeras i spåret och där man kan 

fördela vatten ut i de spårdelar som skall läggas för tillfället. Ni har delat in er snötillverkning i 

flera steg vilket vi anpassat systemet till där man endast trycksätter den ledning som skall 

användas för tillfället.  

Summa 3165 meter material komplett 1.990.000 SEK  
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4 Kompressoranläggning  

För att kunna köra ut ca 96 m3 vatten per timme och på så sätt klara målet med 650 meter spår per 

dygn så kommer det att krävas 21 lansar i samtidig drift. VID -4 GRADER C  

OBS ca 76 liter vatten per minut per lans vilket är fullt rimligt.  

Vi beräknar kompressorstorleken efter 120 m3 vatten per timme vilket är det maximala man kan 

komma upp till vilket skulle innebära 26 lansar i samtidig drift. 26 lansar och 400 liter tryckluft 

per minut som förbrukning ger ett behov av en 75 kW kompressor med kapacitet på ca 12 m3 

tryckluft per minut vilket är lite större än det verkliga behovet.  

Varje lans tar ca 0,4 m3 tryckluft per minut i förbrukning vilket ger att det totala tryckluftbehovet 

vid 21 lansar blir strax över 8,4 m3 tryckluft per minut  

Komplett skruv kompressor 75 kW med efterkylare och kondensvattenvaledare. Kompressor 

byggd med ljud dämpningshuv  

Montagedetaljer och mekaniskt montage  

Luftkanaler i byggnad för kompressor samt friskluftintag genom vägg  

Summa ny kompressor 360.000 SEK  

4 B Begagnad kompressor som alternativ till nya kompressorn ovan  

Man kan värdera att installera en begagnad kompressor i bra skick till denna anläggning. Vi har 

tillgång till flera fina maskiner som är begagnade och som levereras nyservade med ny olja och 

nya filter  

Summa begagnad kompressor med 1 års garanti 180.000 SEK  
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5 Snökanoner / Lansar  

Vi tänker oss fast monterade lansar som monteras vid sidan av spåret. Lansarna är i längd ca 3 -7 

meter (Anpassas efter spårdbredd och fallhöjd i spåret) De kan regleras med 3 steg i förslagsvis 

40-76-150 liter vatten per minut mellan -2 grader som starttemperatur. 76 liter vatten per minut 

vid -4 grader C (Vårt dimensionerande flöde vid – 4 grader ) samt 150 liter vatten per minut vid 

ca – 7 grader och kallare.  

Längden på lansen skall anpassas efter var den skall stå. Om spåret är 9-10 meter brett så skall 

lansen vara upp mot 7 meter och är det endast 6-7 meter brett så skall lansen vara ca 3-4 meter.  

Ni skall köra 21 lansar i samtidig drift. Det innebär att ni bör ha minst 30 stycken lansar som står 

färdiga i spåret. Med 30 lansar så kan ni flytta lansar till de ”tomma ” uttagen utan att behöva 

minska på kapaciteten (Ni kan starta en monterad lans lika snabbt som en lans stoppas som är 

färdig med snöläggningen.).  

30 stycken kanoner modell TG 3-5-7 EVO V3 komplett med slangar. Denna kanon är reglerbar i 

3 steg med ventiler nederst på kanonen. Vår absoluta topp produkt med mycket begränsad 

tryckluft- energiåtgång vid snötillverkningen. Denna lans har lika eller mindre förbrukning av 

tryckluft än samtliga konkurrenter på marknaden.  

Summa 30 kanoner 1.020.000 SEK  

6 Montage av rör och rördelar  

Montage av intagsbrunn och intagsledning  

Montage av 30 meter matarledning inkl svetsning av PE rör  

Montage av 3165 meter vatten och luftledning inkl alla delar  

Montage av 121 stycken vatten och luft uttag från stammen  

Montage av 30 stycken lansar samt 121 stycken fundament  

Restider, Arbetstider, boende kostnader, Traktamenten ingår. 1 person som arbetsledare  

Detta är mer än 3 månaders arbete för 4 man  

Summa montage 1.560.000 SEK JL Toppteknik AB Jens Eide Rönna väg 19 Tel +46 (0)565 71 12 10 Bankgiro 

5018-7558 686 31 SUNNE Fax +46 (0)565 71 12 15 Org nr 559148-0982 Sweden E-mail jens.eide@toppteknik.se Vat No 

SE5591480982 www.toppteknik.se  

 

168



40 
 

7 Grävning av schakter och intag samt återfyllnad av dito  

Grävning för intagsbrunn, Intagsledning och Matarledning  

Grävning för 3165 meter vatten och luftrör samt 121 stycken hydranter med sidosättning  

Grävning sker till ca 0,6-1,0 meters djup med en schaktbredd på 1,2 meter  

Sidoschakter för vattenavrinning från lågpunkter är med i priset. Maximalt 100 meter  

Återfyllnad med sorterade massor direkt runt rören och därefter med befintliga massor  

1000 m3 tillkörda sand och grusmassor för att lägga runt rören i schakten  

Summa schakter och fyllnadsmassor 790.000 SEK  

8 Frakter och Interna Transporter  

Frakter av allt material till Värnamo  

Interna transporter av material från parkering ut till spåret. Dagliga transporter av allt material ut i 

spåret inklusive personal. 6 hjulingar och traktor för utkörning av material  

Summa 145.000 SEK  

9 Last lyft och lossning samt etablering på byggplats.  

Avlastning av material från lastbil.  

Containers för material lagring under byggtiden  

Containers för lagring av maskiner och 6 hjulingar  

Summa 50.000 SEK  

10 Pump och kompressorhus byggt som 2 containers med pump och kompressor i var sin 

container och med plats för förvaring 2 stycken 20 fot isolerade containers komplett med 

värme och belysning samt ventilationskanaler för luft i container  

Komplett pump och kompressorhus 145.000 SEK  

11 Elarbeten med inkoppling av kompressor, högtryckspump och matarvattenpump  

Elarbeten utfört av lokal elektriker med inkoppling av matarvattenpump, högtryckspump och 

kompressor. I detta pris ingår även undercentral för ström in i pump och kompressorhuset där vi 

har säkringsfördelning till matarpump, 15 kW / Högtryckspump 132 kW /samt kompressor 75 kW  

Summa elinstallationer 250.000 SEK  
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12 Väderstationer  

2 stycken kompletta väderstationer som förmedlar, Temperatur, Relativ luftfuktighet, 

Vindriktning och vindhastighet till nätet där man kan se dessa uppgifter på PC eller Mobil.  

Enheterna sänder trådlöst till en PC som sitter monterad i anläggningen och som sedan förmedlar 

denna information ut på nätet. (PC ingår ej) Ström matning till väderstationer sker genom vårt 

förslag på ström som ändå förs runt spåret till lågpunkter och brunnar.  

Summa 48.000 SEK  

Summa punkt 1-13 6.763.000 SEK + moms med den nya kompressorn  

 

Övrigt  

Moms tillkommer  

Frakt till Värnamo inräknat i priset ovan  

Övriga villkor enligt NL09  

Tillkommer  

Nedtagning av skog samt grov planering av marken där vi skall fram med vårt rörsystem.  

Bygglov, Vattendom och kommunala beslut söks och bekostas av kunden  

Tillgång till alla ytor på byggplatsen bekräftas av kunden. Tillgång alla dygnets timmar  

Sprängning av berg ingår ej. Normalt går man runt berg istället för att spränga.  

Eventuella skador på asfalt och körytor bekostas av kunden 

 

JL Toppteknik AB Jens Eide Rönna väg 19 Tel +46 (0)565 71 12 10 Bankgiro 5018-7558 686 31 SUNNE Fax +46 (0)565 71 12 

15 Org nr 559148-0982 Sweden E-mail jens.eide@toppteknik.se Vat No SE5591480982 www.toppteknik.se 
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Bilaga 8 Budgetoffert Toppteknik 1,9 km 
 
Justerad budgetoffert efter samtal med nedkortade rörlängder som också påverkar interna 

transporter, Rör och material, arbete med montage samt grävning och återfyllnad. Den rörlängd vi 

kan se att man kan spara in på detta förfarings sätt är 450 meter från planerad brunn till brunn. 

Brunnarna är kvar i konceptet  

 

Hej Joakim  

Vi vill med denna Budgetoffert inkomma med ett förslag på en teknisk lösning som vi skulle vilja 

bygga anläggningen. En anläggning som skall vara med hög kapacitet och där den totala 

investerings och driftkostnaden skall vara mycket överkomlig.  

Vi kommer att föreslå en anläggning som skall tillverka all snö direkt i spåret. Fasta lansar skall 

monteras med 24 meter mellanrum och vi beräknar att kapaciteten skall ligga på ca 650 meter 

färdigt spår per dygn. (9 meter brett ) Alltså en relativt hög kapacitet. Med 24 meter mellan 

lansarna så har ni en anläggning som ligger i topp av det som byggts hittills i Skandinavien.  

Vårt förslag är ett budgetpris på en uppskattad anläggning med spårlängd 2470 meter spår. 2190 

meter av dessa är med 9 meter bred och 280 meter med 6 meter bredd. Överallt skall det vara 0.5 

meter tjockt färdigpackat snötäcke. Vi startar med en beräkning av vattenbehov för detta. (Era 

beräkningar stämmer inte riktigt i underlaget)  

I underlaget finns nu en plats där teknikhus för pump och kompressor (som blir som 2 containers) 

Där de skall ligga medför det en utökad rörsträcka på 245 meter för att föra vatten in i spåret. Vi 

kommer att dimensionera upp matningen fram till spåret och en bit in i spåret för att säkerställa att 

vi får låga vattenhastigheter in till alla hörn av de olika tillverkningsområdena.  

Förslaget är tänkt att vara ett diskussionsunderlag för det som slutligen byggs. Vi har för att 

klargöra alla kostnader, som kommer att vara för denna anläggning, även tagit med pump och 

kompressorhus i container samt elinstallationer. Detta för att få en totalsumma. Dessa siffror har 

en viss osäkerhet men kan i detta läge fungera som diskussionsunderlag.  

De övriga posterna i offerten har vi mycket god koll på och dessa siffror stämmer mycket väl. 

Observera att alla siffror i detta förslag skildrar kostnadsbilden för 2019.  

Vi hoppas ni finner vårt förslag tilltalande och att ni förstår vår underliggande agenda varför vi 

föreslår just detta. Om vi får möjlighet att diskutera detta med er på plats så kan vi säkert mer 

grundligt gå igenom de förutsättningar som gäller precis hos er.  

Med Vänliga Hälsningar JL Toppteknik AB Jens Eide  
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Det finns några ledord som vi jobbar efter och dessa är grunden till vårt förslag  

Hög kapacitet. Hög kapacitet med ett stort antal lansar i samtidig drift där varje lans har en 

mindre kapacitet som gör det möjligt att frysa vattendroppar redan i marginella temperaturer. 

Antalet lansar i drift skall vara anpassat till den vattenkapacitet (Pumpkapacitet) som vi föreslår.  

I vårt förslag skall antalet lansar i samtidig drift anpassas efter att allt vatten skall förbrukas vid 

-4 grader C utetemperatur. I detta fall blir det strax över 20 kanoner i samtidig drift vid -4 

grader C  

Låg arbetsinsats under snötillverkning. Att som i vårt fall föreslå en anläggning med fast 

monterade lansar längs med spåret med korta slangar mellan uttag och lansen. Lansarna skall stå 

så tätt att snön enkelt skall kunna schaktas från högarna vid lansen fram till nästa hög. I detta fall 

föreslår vi 24 meter mellan uttagen / lansarna. Att ha fasta lansar innebär att hantering av slang i 

stort sett blir eliminerat. Arbetet med snöläggning blir i detta fall mer av övervakande karaktär.  

Skall kunna hanteras av alla. Lansarna skall vara så enkla som möjligt. Inga rörliga delar på 

lansarna och ingen ström till lansarna behövs. Rörliga delar och el är 2 saker som man skall 

undvika vid hantering ute i kallt väder där vatten är inblandat. Lansen skall vara så enkel att även 

en orutinerad snöläggare skall kunna hantera dessa.  

Automatiserade pumpstationer och automatisk dränering ute i spåret. Vi har en hög 

teknikgrad i våra pumpstationer. Pumpar är frekvensstyrda och levererar lika mycket tryck 

oberoende av flöde. Man startar hela anläggningen med ett fåtal knapptryckningar och detta skall 

också kunna utföras av oerfaren personal. Säkerhet mot torrkörning och varmkörning finns 

inbyggt i systemet.  

Anläggningen skall också dräneras med automatiska dräneringar på vatten och tryckluft så att ni 

slipper springa runt vid alla lågpunkter vid varje start och stopp.  

Väderstationer  

Ni har önskemål om bra väderstationer som skall kunna placeras i anläggningen och som skall 

kunna avläsas från mobil eller PC så att man kan optimera när man skall starta systemet (och även 

slå av det)  

Vi har med 2 stycken sådana stationer i spåret vilka placeras på lite olika platser för att få en 

överblick över hela området.  
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Beräkning flöden / Storlek på systemet / Varför föreslår vi denna storlek  

2190 meter spår med bredd 9 meter och snödjup 0,5 meter = 9855 m3 snö  

280 meter spår med 6 meter bredd och snödjup 0.5 meter = 840 m3 snö  

Totalt 10695 m3 snö vilket delas med 1.2 som är faktor snö/vatten = 8912 m3 vatten. Vid 

beräkning av maximala flöden beräknar vi 80 % nyttjande vilket beror på start och stopptider och 

att man skall flytta kanoner i spåret under drift vilket gör att man inte alltid är 100 % effektiv.  

Vi har en pump med maxkapacitet på 120 m3 som föreslagen i projektet. Med 80 % nyttjande av 

denna så blir det 96 m3 vatten per timme  

Den totala mängden på 8912 m3 vatten delat med 96 m3 / timme ger en total tillverkningstid på 

93 timmar för hela spåret. Det är strax under 4 dygn total snötillverkning under en snöläggning.  

Observera att jag för det första har en beräkningsfaktor vad gäller densiteten på snö kontra vatten 

på en faktor på 1.2 m3 snö per 1 m3 vatten. Denna faktor kommer man fram till om man studerar 

snötillverkning under många år och ser vad man får ut av varje m3 vatten. En del av det ni sprutar 

ut i luften går upp som ånga till atmosfären, en del landar på marken utan att frysa till en iskristall. 

(Rinner bort som vatten bredvid spåret.  

En faktor på 1.2 gäller för all snötillverkning oberoende av vilken modell av kanon eller lans man 

arbetar med.  

För det andra arbetar vi med 80 % effektivitet på pumpens kapacitet eftersom vi har start och 

stopptider, Lansar skall flyttas, Personalen är inte 100 % driven samt att all snö inte hamnar i 

spåret.  

Vi kommer därför att satsa på en pump med 120 m3 vatten per timme som kapacitet. Det innebär 

att i den bästa av världar så kan ni köra ett antal lansar mer än vad jag redovisar i min offert. 

Systemet med rör, pumpar, kompressorer och lansar har en dimensionering som klarar 120 m3 

vatten per timme  

Driftkostnad  

En anläggning med 223 kW installerad effekt som går 100 % utnyttjat under 93 timmar per 

år ger en förbrukning på ström på 20739 kW / år . Med ett strömpris på 2 SEK / kW timme 

så ger det en årlig strömkostnad på 41500 SEK  
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1 Vattenintag och matarpump från vattenintag in till teknikhuset. Mellan intag och 

teknikhus tänker vi att det är ca 30 meter  

Brunn för vattenintag DN 1500 mm höjd 3,5 meter samt intagsrör 400 mm med sil  

Matarpump med kapacitet 140 m3 vatten per timme vid 25 meter (15 kW elström)  

Styrskåp samt vakter och starter  

30 meter matarledning DN 200 material PE  

Summa 160.000 SEK Lika  

2 Högtryckspump  

1 stycken högtryckspump med kapacitet 120 m3 vatten per timme vid 30 bars tryck.  

Elmotor 132 kW  

Bottenplatta och koppling  

Frekvensomformare 132 kW  

Vakter och skydd mot torrkörning  

Mekaniskt montage utfört av oss  

Montagematerial inkl vattenfilter  

Summa 245.000 SEK Lika  

3 Rörsystem för vatten och tryckluft  

Rörsystem för vatten 750 meter med vattenrör DN 150 PN 40 och 1965 meter med DN 100 mm 

PN 40 och för Tryckluft 90 mm. Längd 2715 meter  

Kompletta vattenrör med galvade rör samt extra PE beläggning inkl alla böjar, T rör, ändar, 

kopplingar samt hydranter och lågpunkter  

Kompletta luftrör i PE material inkl alla delar samt hydranter och lågpunkter.  

På 2470 meter (beräknat på ledning med uttag )och med mellanrum på 24 meter så blir det 102 

stycken uttagspunkter  

Komplett med 102 stycken fundament monterat vid alla uttag så att endast kanonen behöver 

flyttas  

Till detta beräknar vi att det på 2715 meter krävs 8 stycken lågpunkter med dräneringsventiler för 

vatten och tryckluft. Elkabel samt signalkabel för dräneringsventiler i brunnar  

Behov kommer att finnas för 6 stycken fördelningsbrunnar som placeras i spåret och där man kan 

fördela vatten ut i de spårdelar som skall läggas för tillfället. Ni har delat in er snötillverkning i 

flera steg vilket vi anpassat systemet till där man endast trycksätter den ledning som skall 

användas för tillfället.  

Summa 2715 meter material komplett 1.680.000 SEK Justerad  
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4 Kompressoranläggning  

För att kunna köra ut ca 96 m3 vatten per timme och på så sätt klara målet med 650 meter spår per 

dygn så kommer det att krävas 21 lansar i samtidig drift. VID -4 GRADER C  

OBS ca 76 liter vatten per minut per lans vilket är fullt rimligt.  

Vi beräknar kompressorstorleken efter 120 m3 vatten per timme vilket är det maximala man kan 

komma upp till vilket skulle innebära 26 lansar i samtidig drift. 26 lansar och 400 liter tryckluft 

per minut som förbrukning ger ett behov av en 75 kW kompressor med kapacitet på ca 12 m3 

tryckluft per minut vilket är lite större än det verkliga behovet.  

Varje lans tar ca 0,4 m3 tryckluft per minut i förbrukning vilket ger att det totala tryckluftbehovet 

vid 21 lansar blir strax över 8,4 m3 tryckluft per minut  

Komplett skruv kompressor 75 kW med efterkylare och kondensvattenvaledare. Kompressor 

byggd med ljud dämpningshuv  

Montagedetaljer och mekaniskt montage  

Luftkanaler i byggnad för kompressor samt friskluftintag genom vägg  

Summa ny kompressor 360.000 SEK Lika  

4 B Begagnad kompressor som alternativ till nya kompressorn ovan  

Man kan värdera att installera en begagnad kompressor i bra skick till denna anläggning. Vi har 

tillgång till flera fina maskiner som är begagnade och som levereras nyservade med ny olja och 

nya filter  

Summa begagnad kompressor med 1 års garanti 180.000 SEK Ej med i beräkning  
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5 Snökanoner / Lansar  

Vi tänker oss fast monterade lansar som monteras vid sidan av spåret. Lansarna är i längd ca 3 -7 

meter (Anpassas efter spårdbredd och fallhöjd i spåret) De kan regleras med 3 steg i förslagsvis 

40-76-150 liter vatten per minut mellan -2 grader som starttemperatur. 76 liter vatten per minut 

vid -4 grader C (Vårt dimensionerande flöde vid – 4 grader ) samt 150 liter vatten per minut vid 

ca – 7 grader och kallare.  

Längden på lansen skall anpassas efter var den skall stå. Om spåret är 9-10 meter brett så skall 

lansen vara upp mot 7 meter och är det endast 6-7 meter brett så skall lansen vara ca 3-4 meter.  

Ni skall köra 21 lansar i samtidig drift. Det innebär att ni bör ha minst 30 stycken lansar som står 

färdiga i spåret. Med 30 lansar så kan ni flytta lansar till de ”tomma ” uttagen utan att behöva 

minska på kapaciteten (Ni kan starta en monterad lans lika snabbt som en lans stoppas som är 

färdig med snöläggningen.).  

30 stycken kanoner modell TG 3-5-7 EVO V3 komplett med slangar. Denna kanon är reglerbar i 

3 steg med ventiler nederst på kanonen. Vår absoluta topp produkt med mycket begränsad 

tryckluft- energiåtgång vid snötillverkningen. Denna lans har lika eller mindre förbrukning av 

tryckluft än samtliga konkurrenter på marknaden.  

Summa 30 kanoner 1.020.000 SEK Lika  

6 Montage av rör och rördelar  

Montage av intagsbrunn och intagsledning  

Montage av 30 meter matarledning inkl svetsning av PE rör  

Montage av 2715 meter vatten och luftledning inkl alla delar  

Montage av 102 stycken vatten och luft uttag från stammen  

Montage av 30 stycken lansar samt 102 stycken fundament  

Restider, Arbetstider, boende kostnader, Traktamenten ingår. 1 person som arbetsledare  

Detta är mer än 3 månaders arbete för 4 man  

Summa montage 1.335.000 SEK Justerad  
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7 Grävning av schakter och intag samt återfyllnad av dito  

Grävning för intagsbrunn, Intagsledning och Matarledning  

Grävning för 2715 meter vatten och luftrör samt 102 stycken hydranter med sidosättning  

Grävning sker till ca 0,6-1,0 meters djup med en schaktbredd på 1,2 meter  

Sidoschakter för vattenavrinning från lågpunkter är med i priset. Maximalt 100 meter  

Återfyllnad med sorterade massor direkt runt rören och därefter med befintliga massor  

1000 m3 tillkörda sand och grusmassor för att lägga runt rören i schakten  

Summa schakter och fyllnadsmassor 675.000 SEK Justerad  

8 Frakter och Interna Transporter  

Frakter av allt material till Värnamo  

Interna transporter av material från parkering ut till spåret. Dagliga transporter av allt material ut i 

spåret inklusive personal. 6 hjulingar och traktor för utkörning av material  

Summa 135.000 SEK Justerad  

9 Last lyft och lossning samt etablering på byggplats.  

Avlastning av material från lastbil.  

Containers för material lagring under byggtiden  

Containers för lagring av maskiner och 6 hjulingar  

Summa 50.000 SEK Lika  

10 Pump och kompressorhus byggt som 2 containers med pump och kompressor i var sin 

container och med plats för förvaring 2 stycken 20 fot isolerade containers komplett med 

värme och belysning samt ventilationskanaler för luft i container  

Komplett pump och kompressorhus 145.000 SEK Lika  

11 Elarbeten med inkoppling av kompressor, högtryckspump och matarvattenpump  

Elarbeten utfört av lokal elektriker med inkoppling av matarvattenpump, högtryckspump och 

kompressor. I detta pris ingår även undercentral för ström in i pump och kompressorhuset där vi 

har säkringsfördelning till matarpump, 15 kW / Högtryckspump 132 kW /samt kompressor 75 kW  

Summa elinstallationer 250.000 SEK Lika  
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12 Väderstationer  

2 stycken kompletta väderstationer som förmedlar, Temperatur, Relativ luftfuktighet, 

Vindriktning och vindhastighet till nätet där man kan se dessa uppgifter på PC eller Mobil.  

Enheterna sänder trådlöst till en PC som sitter monterad i anläggningen och som sedan förmedlar 

denna information ut på nätet. (PC ingår ej) Ström matning till väderstationer sker genom vårt 

förslag på ström som ändå förs runt spåret till lågpunkter och brunnar.  

Summa 48.000 SEK Lika  

Summa punkt 1-13 6.103.000 SEK + moms med den nya kompressorn 

 

Övrigt  

Moms tillkommer  

Frakt till Värnamo inräknat i priset ovan  

Övriga villkor enligt NL09  

Tillkommer  

Nedtagning av skog samt grov planering av marken där vi skall fram med vårt rörsystem.  

Bygglov, Vattendom och kommunala beslut söks och bekostas av kunden  

Tillgång till alla ytor på byggplatsen bekräftas av kunden. Tillgång alla dygnets timmar  

Sprängning av berg ingår ej. Normalt går man runt berg istället för att spränga.  

Eventuella skador på asfalt och körytor bekostas av kunden 

 

JL Toppteknik AB Jens Eide Rönna väg 19 Tel +46 (0)565 71 12 10 Bankgiro 5018-7558 686 31 SUNNE Fax +46 (0)565 71 12 

15 Org nr 559148-0982 Sweden E-mail jens.eide@toppteknik.se Vat No SE5591480982 www.toppteknik.se 
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Bilaga 9 Nytt spårområde 9 m 2,5 km  

Bilaga 10 Nytt spårområde 9 m 1,9 km  

Bilaga 11 Breddning 2,5km asfalt 3m 

Bilaga 12 Breddning 2,5km exklusive asfalt 

Bilaga 13 Breddning 1,9km asfalt 3m 

bilaga 14 Breddning 1,9km exklusive asfalt 

Bilaga 15 Lista, Intresseanmälan konstsnöproduktion 

Bilaga 16 Matris olika utbyggnadsalternativ.  

Bilaga 17 Sträckning av nytt promenadstråk som kan nyttjas vintertid.  

Bilaga 18 Kapitaltjänstkostnad 
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Värnamo Commune

-

BUDGET QUOTE

Snowmaking system for X-country

SE0220-19-01A SUM - 1 October, 2019

www.technoalpin.com Report 51453 Page 1 / 8
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SE0220-19-01A SUM - 1 October, 2019

DITCH EXCAVATION and TRANSPORTS ON THE FIELD 

EXCAVATION ON THE FIELD  

Excavation of the trench

and backfilling with excavated material

Positioning of container on place

Positioning of shafts on place

Transportation on the field

Laying and installation of water pipelines

Laying and installation of electric power cable

Laying and installation of data network

Mounting and inst. of shaft equipment (HYDR+ELT)

TOTAL DITCH EXCAVATION and TRANSPORTS ON THE 

FIELD 

PIPELINES ALVENIUS 

PIPELINE AND ACCESSORIES 

Pipe OD=89 mm P=40 bar L=6,0 m galvanized

Pipe OD=114 mm P=40 bar L=6,0 m galvanized

Pipe OD=139 mm P=40 bar L=6,0 m galvanized

Snow gun connection points

Selection of fittings (bends, etc.)

Field equipment for high/low points

Mounting and Installation work

TOTAL PIPELINES ALVENIUS 

PIPELINES PE (Water) 

PIPELINE AND ACCESSORIES 

Pipe in PE DE 180  PN 10  PE100 ( rods to 12 mt)

Selection of fittings (bends, etc.)

Start/Endpoint connection

Mounting and Installation work

TOTAL PIPELINES PE (Water) 

www.technoalpin.com Report 51453 Page 2 / 8

181



SE0220-19-01A SUM - 1 October, 2019

CABLES 

CABLE  

Cable for Electric Power Supply to the field

Cable for communication network

Various accessories for Elt power supply 

Mounting and Installation work

TOTAL CABLES 

PITS and FIELD CONNECTIONS 

SHAFT FOR SNOW GUN CONNECTION 

POINT 

Shaft for mobile snow gun

Mounting and Installation work

TOTAL PITS and FIELD CONNECTIONS 

PUMP STATION 

PUMP STATION 

Submersible Pumps

High Pressure Pumps

Lake/River extraction filter

Minimum flow assembly for pumps

Automatic waterline to the field

Manual waterline to the field

Various valves and sensors for automatic control

Various valves and sensors for manual control

20' Insulated Industrial Container for PS

Mounting and Installation work

TOTAL PUMP STATION 

ELECTRICAL SYSTEM PUMP STATION 

ELECTRICAL SYSTEM  

Power cabinet w. internal distribution for PS

www.technoalpin.com Report 51453 Page 3 / 8
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SE0220-19-01A SUM - 1 October, 2019

Control cabinet with PLC equipment and software

Control cabinet for manual operation

Cabinet for power supply to the ski slope

Mounting and Installation work

TOTAL ELECTRICAL SYSTEM PUMP STATION 

SNOW GUNS 

SNOW FAN GUNS 

T40 fan gun w. onboard compressor

TOTAL SNOW GUNS 

SYSTEM PROJECTING and COMMISSIONING 

SUPERVISION OF CONSTRUCTION AND 

START UP 

Supervision of construction (Slope and PS)

Start-up session (Slope and PS)

Periodic construction meetings

Educational training

Documentation

TOTAL SYSTEM PROJECTING and COMMISSIONING 

FREIGHT 

FREIGHT 

Shipment free valley station

TOTAL FREIGHT 

www.technoalpin.com Report 51453 Page 4 / 8
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SE0220-19-01A SUM - 1 October, 2019.

1

Summary

1

1

DITCH EXCAVATION and TRANSPORTS ON THE FIELD 

PIPELINES ALVENIUS 

PIPELINES PE (Water) 

CABLES 

PITS and FIELD CONNECTIONS 

PUMP STATION 

ELECTRICAL SYSTEM PUMP STATION 

SNOW GUNS 

SYSTEM PROJECTING and COMMISSIONING 

FREIGHT 

1

1

The present offer is valid for: 30 Days

1

1

www.technoalpin.com Report 51453 Page 5 / 8
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SE0220-19-01A SUM - 1 October, 2019

1

Delivery Condition

1

DELIVERY CONDITIONS

Not included:

Mounting installation work of any type (except what explicitly indicate in this quotation).

Blasting and/or Rock Hammering

Blasting will be balanced at the end of the project according to the done volume (Price/mt is Euro xxx.-)

Assembly tools are considered as guarantee deposit:

Terrain draining.

Building for pump or compressor station.

Flat grid floor into pump house.

Wall drilling.

Building for current transformers.

Power center with internal distribution.

Any special equipment requested by the power company (for example "Sinusoidal frequency converter").

Hotel expenses during installation we will invoice to you when commissioning is done.

Custom clearance (will be invoiced according to the custom bill at the time).

Road construction to get access to the construction area.

Fences or boundary markings.

Permits and licensing procedures.

Taxes and fees.

Everything else which is not explicitly named in this quotation.

Reservation of proprietary rights until execution of the final and complete payment of the project.

In case of quantity difference of any equipment (positive or negative) during construction phase,

invoicing will be, based on the unit prices of this quotation, after commissioning of the

complete project.

Warranty: 2 years

Packing is included (Except guarantee deposits for cable drums, wood boxes and pallets.

This material can be returned for credit. Transport cost for returned material is

at customer expenses.)

Price of power cable is based on a daily index and must be considered for exact calculation on the

www.technoalpin.com Report 51453 Page 6 / 8
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SE0220-19-01A SUM - 1 October, 2019

1

Delivery Condition

1

day of purchase.

www.technoalpin.com Report 51453 Page 7 / 8
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Värnamo Commune

-

TOTAL PROJECT AMOUNT

SE0220-19-01A SUM - 1 October, 2019

BUDGET QUOTE

Snowmaking system for X-country

1.110.000,00 EUR not incl. VAT

The above listed sales conditions and general contractual conditions of TechnoAlpin are applicable to this quotation. For reference look at: 

(https://www.technoalpin.com/en/tc.html):

In acceptance and confirmation:

(date, signature)

Terms of payment:

100 % To be determined

Freight: DAP - Delivered At Place

www.technoalpin.com Report 51453 Page 8 / 8
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190190

180180

170170

170170

180180

190190

200200

210210

200200

210210

200200

160160

PS100

ES200

A

Water line PE

DA 180 PN 10

Conduit DN 90 with

data cable ARCTIC

EURO2 4x(2x0,75mm²)

Power cable Alu 4x50mm²

Ground wire Fe 78mm²

Warning tape for cable

ES200 - PS100: 48m

Water line Alvenius galv.

DN 139 PN 40

Conduit DN 90 with

data cable ARCTIC

EURO2 4x(2x0,75mm²)

Power cable Alu 4x240mm²

Ground wire Fe 78mm²

Warning tape for cable

PS100 - A: 288m

TR1

TR2

Water line Alvenius galv.

DN 139 PN 40

Conduit DN 90 with

data cable ARCTIC

EURO2 4x(2x0,75mm²)

Power cable Alu 4x240mm²

Ground wire Fe 78mm²

Warning tape for cable

A - B: 420m

B

C

Water line Alvenius galv.

DN 89 PN 40
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data cable ARCTIC

EURO2 4x(2x0,75mm²)

Power cable Alu 4x240mm²

Ground wire Fe 78mm²

Warning tape for cable

B - C: 228m

Water line Alvenius galv.

DN 89 PN 40
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data cable ARCTIC
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D - E: 258m

D

E

Water line Alvenius galv.

DN 114 PN 40
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data cable ARCTIC

EURO2 4x(2x0,75mm²)

Power cable Alu 4x240mm²

Ground wire Fe 78mm²

Warning tape for cable

B - D: 594m

Water line Alvenius galv.

DN 89 PN 40

Conduit DN 90 with

data cable ARCTIC

EURO2 4x(2x0,75mm²)

Power cable Alu 4x240mm²

Ground wire Fe 78mm²

Warning tape for cable

H - I: 258m

F

G

H

I

Water line Alvenius galv.

DN 139 PN 40

Conduit DN 90 with

data cable ARCTIC

EURO2 4x(2x0,75mm²)

Power cable Alu 4x240mm²

Ground wire Fe 78mm²

Warning tape for cable

A - F: 354m

Water line Alvenius galv.

DN 114 PN 40

Conduit DN 90 with

data cable ARCTIC

EURO2 4x(2x0,75mm²)

Power cable Alu 4x240mm²

Ground wire Fe 78mm²

Warning tape for cable

F - H: 492m

2x Power cable Alu 4x240mm²

Ground wire Fe 78mm²

Warning tape for cable

TR2 - G: 180m

Power cable Alu 4x240mm²

Ground wire Fe 78mm²

Warning tape for cable

I - E: 115m

Rip
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BUDGET QUOTE

Snowmaking system for X-country

SE0220-19-01B - 25 November, 2019
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DITCH EXCAVATION and TRANSPORTS ON THE FIELD 

EXCAVATION ON THE FIELD  
1,00 pcs Excavation of the trench

and backfilling with excavated material

1,00 pcs Positioning of container on place

16,00 pcs Positioning of shafts on place

1,00 pcs Transportation on the field

TOTAL DITCH EXCAVATION and TRANSPORTS ON THE 
FIELD 

PIPELINES ALVENIUS 

PIPES ALVENIUS 
137,00 pcs Pipe OD= 89mm t=2,0mm P=48bar L=6,0 m galvanized

174,00 pcs Pipe VICTAULIC OD=114mm 41bar L=6,0m galvanized

61,00 pcs Pipe OD=139mm t=2,1mm P=50bar L=6,0m galvanized

COUPLINGS, COMPLETE WITH RUBBER 
GASKET 

168,00 pcs Coupling Victaulic  OD= 89 40 bar ST75

213,00 pcs Coupling Victaulic OD=114 40 bar ST75

67,00 pcs Coupling VICTAULIC OD=139 40 bar ST75

MOUNTING GREASE & DENSOTAPE 
150,00 pcs Mounting grease tube for victaulicpipe 125g

150,00 pcs Densotape B=100 mm L=10000 mm

BENDS 
1,00 pcs  Selection of bends (every 40m)

A - PIPE WITH 2" HYDRANT CONN. 
6,00 pcs Hydrant flow Victaulic OD=  89-2" L=600

10,00 pcs Hydrant flow Victaulic OD=114-2" L=600

T-CONNECTION 
2,00 pcs T-piece OD=139/139/139 80 bar Galvanized

PIEE REDUCER 
3,00 pcs Reducer OD=114/89 80 bar galvanized

3,00 pcs Reducer OD=139/114  80 bar Galvanized

CONNECTION PIECES WITH FLANGE 
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1,00 pcs Connection flange DN125 PN40 - 139 galvanized

END CAPS 
3,00 pcs Pipe flap cap OD=  89 80 bar Galvanized

LATERAL CONNECTION TO HYDRAT 
INSTALLAT. 

16,00 pcs 2" lateral hydrant connection

FIELD EQUIPEMENT 
2,00 pcs Vent valve 2" PN 16/100 three functions kpl PIT

3,00 pcs Min flow manual cpl with connection EV

2,00 pcs mechanical drain residual water in pit

MOUNTING AND INSTALLATION WORK 
1,00 pcs Mounting and Installation work

TOTAL PIPELINES ALVENIUS 

PIPELINES PE  

PE PIPES (for water) 
48,00 mt Pipe in PE DE180 PN 10  PE100 ( rods to 12 mt)

SPECIAL PIECES PE PIPES (for water) 
2,00 pcs Start/End point connections

PE E-FUSION CONNECTION (heat) (for 
water) 

4,00 pcs PE e-fusion socket  DE180 PN10

PE E-FUSION ELWBOW CONNECTION 
(heat) (for water) 

1,00 PE Elbow electrofusion DE 180 PN10 

Different types according to the project

PE E-FUSION WELDING UNIT 
1,00 pcs PE welding set Euro Midi ( polivalente)

1,00 pcs Guarantee deposit Euro 1.500.-

MOUNTING AND INSTALLATION WORK 
1,00 pcs Mounting and Installation work

TOTAL PIPELINES PE  

CABLES 
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ALUMINIUM CABLE  
2.500,00 mt Cable SE-N1XE-AS 4G240 SM

Cable drum

300,00 mt Cable SE-N1XE-AS  4G50 SM

Cable drum

T-BRANCH CASE WITH CLAMPS FOR ALU 
CABLE 

16,00 pcs Branch sleeve kpl ALU 4x240

2,00 pcs Branch sleeve 4x 240/4x240 with clips

STRIGHT THRU CASE + CLAMPS F. ALU 
CABLE 

4,00 pcs Connecting sleeve kpl ALU 4x240

GROUND/EARTH WIRE  
2.775,00 mt Grounding wire 78mm² D=10mm

53,00 pcs Parellel connector for earthing wire 50/78mm²

CABLE PROTECTION CONDUIT 
2.600,00 mt Cable conduit NW 90 with retraction wire

CABLE WARING TAPE 
11,00 pcs Cable warning tape (rolls @ 250m) 40mm

MOUNTING AND INSTALLATION WORK  
1,00 pcs Mounting and Installation work

TOTAL CABLES 

PITS and FIELD CONNECTIONS 

SHAFT (for mobile/lance/tower 1,6mt) 
16,00 pcs Shaft light h=1600mm for tower (1,6 m) H cpl

SHAFT ACCESSORIES  
16,00 pcs Entrance 615x615 - 24"x24"

16,00 pcs Pit heating 200W 230V HT

16,00 pcs Ladder for pit 1,5 m Aluminum

16,00 pcs Mounting material for shaft accessories

XE-VALVE 
16,00 pcs Valve XE complete 2" 90°

16,00 pcs Flange connection 2" for Hydromat/XE-valve
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16,00 pcs Kamlok 2" male - male thread 2" type F Inox

1,00 pcs Handle for XE valve

ELECTRICAL DISTRIBUTOR BOX FOR FAN 
GUN (NOR - SWE) 

16,00 pcs Elect.UF 5x63A SB 300mA 230V 5x50mm² PE/N+ light B

16,00 pcs Mounting material for electrant

SHAFT DRAINAGE 
160,00 mt Drainage pipe DE 90

16,00 pcs T-piece  for drainage pipe DN 90

MOUNTING AND INSTALLATION WORK ( 
TA NORDIC ) 

16,00 pcs Mounting of shaft equipment ELT + HYDR

16,00 pcs Elt. installation of Elektrant

TOTAL PITS and FIELD CONNECTIONS 

PUMP STATION PS100 

HIGH-PRESSURE PUMP 
1,00 pcs Q=20 l/s H=250 m P=90 kW

1,00 pcs Pump alignment on site

SHAFT UNIT COMPLETE 
1,00 pcs  Concrete shaft for IN/OUT lines

1,00 pcs Ladder for pit 1,5 m Aluminum

1,00 pcs Entrance 615x615 - 24"x24"

1,00 pcs Pit heating 200W 230V HT

1,00 pcs Light for pit with motion sensor cpl.

10,00 mt Drainage pipe DE 90

1,00 pcs T-piece  for drainage pipe DN 90

1,00 pcs  Mounting material for shaft accessories

STRAINER FILTER Y-TYPE PN16 
1,00 pcs Filter DN150 PN 16 cast strainer 1,6 mm

NON-RETURN VALVE "VENTURI" 
1,00 pcs Non-return valve VENTURI DN 80 PN 25/40

VALVE WITH PNEUMATIC ACTIVATOR 
2,00 pcs Pneumatic ball valve s.e. DN 25 PN 16/40 M12

2,00 pcs Diaframe D=70mm d=20mm s=5mm
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BUTTERFLY VALVE WITH PNEUMATIC 
ACTIVATOR 

1,00 pcs Butterfly valve DN 80 PN 40 pneum. drive s.e. M12

AERATION VALVE 
1,00 pcs Vent valve 2" PN 16/100 three functions kpl PS

MEASURING INSTRUMENTS 
1,00 pcs Manomoter with 3W-valve 0-16 bar complete

1,00 pcs Pressure sensor cpl. 0/25 bar max 100

2,00 pcs Pressure transmitter cpl 0/100 bar max 300

1,00 pcs Sensor PT100 6x50mm IP65 for EWTR 910 w. 3m cable

1,00 pcs Room temperature sensor 4-20mA - 10°/+30°

1,00 pcs Capacitive feeding switch kpl

MINIMUM FLOW ACCESSORIES 
1,00 pcs Pneumatic ball valve s.e. DN 25 PN 16/40 M12

1,00 pcs Flow switch complete with display

1,00 pcs Orifice

COMPRESSOR FOR PUMP STATION 
1,00 pcs Compressor for pump station 1,9 KW 24 lt 230V 50Hz

20,00 mt Air hose blue 8x6

1,00 pcs Orifice

MOUNTING AND INSTALLATION 
MATERIAL 

1,00 pcs Welding pipes for pumpstation

1,00 pcs Flanges, gaskets and bolts

1,00 pcs Pipe mounting material, like support racks etc.

LABOR-MOUNTING AND INST. WORK 
PUMPST. (ON SITE) 

1,00 pcs Concept design hydraulic systems

1,00 pcs Welding

1,00 pcs Pipe painting

1,00 pcs Hydraulical installation

TOTAL PUMP STATION PS100 

CONTAINER PUMP STATION 

20FT CONTAINER PUMP STATION 
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1,00 pcs 20' Insulated Industrial Container

1,00 pcs (6058 x 2438 x 2591 mm) 

1,00 pcs Reinforced floor for heavy equipment

CONTAINER ACCESSORIES 
1,00 pcs Light

1,00 pcs Heating

1,00 pcs Ventilation

TOTAL CONTAINER PUMP STATION 

ELECTRICAL SYSTEM PUMP STATION PS100 

POWER CABINET 
1,00 pcs Power cabinet for pump station with:

1,00 pcs Main switch and int.distr. with copper bars 400A

Prepared for PS100 and ES200

CONTROL CABINET 
1,00 pcs Control cabinet for pump station

Prepared for PS100 and ES200

1,00 pcs Horn 24V DC for control cabinet pump station compl

1,00 pcs Emergency button for PS with 1 opening + 1 closing

VARIABLE FREQUENCE DRIVE 
1,00 pcs VFD  90  KW 380-480V IP20 without MS and FU T

1,00 pcs Base for VFD IP 21 110 - 160 KW

PLC EQUIPMENT 
1,00 pcs PLC with touch screen operator panel 7"

PLC SOFTWARE 
1,00 pcs Software PLC for pump station

CONNECTION TO FIBER OPTIC NETWORK 
1,00 Connection to local fiber optic network

TECHNICAL PLANNING 
1,00 pcs Concept design electrical installations

CABLE AND INSTALLATION MATERIAL 
1,00 pcs Cable and installation material for power

1,00 pcs Cable and instal. material for control equipment

1,00 pcs Cable trays
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LABOR-MOUNTING,INST. WORK 
ELECTRICAL SY. (ON SITE) 

1,00 pcs Electrical Installation

TOTAL ELECTRICAL SYSTEM PUMP STATION PS100 

WATER INTAKE ES200 

SUBMERSIBLE PUMP 
1,00 pcs Q=20 l/s H=25 m P=11 kW

1,00 pcs Flange kit for submersible pump

SHAFT UNIT COMPLETE 
1,00 pcs  Concrete shaft for WI

1,00 pcs Ladder for pit 1,5 m Aluminum

1,00 pcs Entrance 615x615 - 24"x24"

1,00 pcs  Mounting material for shaft accessories

SLIDING VALVE MANUAL 
1,00 pcs Valve DN150 PN 10/16 compact

1,00 Telescopic extension

WATER INTAKE FILTER ST/STEEL (3mm 
holes) 

1,00 pcs Extraction filter Inox DN150 PN16 Bohr. 3mm

AERATION VALVE 
1,00 pcs Vent valve 2" PN 16/100 three functions kpl PS

MEASURING INSTRUMENTS 
1,00 pcs Pressure sensor cpl. 0/25 bar max 100

1,00 pcs Level meas.probe 4-20mA 0-1bar with PT100 15m(cpl)

1,00 pcs Float switch cable 10m IP 68

MOUNTING AND INSTALLATION 
MATERIAL 

1,00 pcs Welding pipes for pumpstation

1,00 pcs Flanges, gaskets and bolts

1,00 pcs Pipe mounting material, like support racks etc.

LABOR-MOUNTING AND INST. WORK 
PUMPST. (ON SITE) 

1,00 pcs Concept design hydraulic systems

1,00 pcs Welding
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1,00 pcs Pipe painting

1,00 pcs Hydraulical installation

TOTAL WATER INTAKE ES200 

ELECTRICAL SYSTEM WATER INTAKE 

CONTROL CABINET 
1,00 pcs Control cabinet for pump station

1,00 pcs Horn 24V DC for control cabinet pump station compl

1,00 pcs Emergency button for PS with 1 opening + 1 closing

AUTOMATIC START SUBMERSIBLE PUMP 
1,00 pcs Softstart DANFOSS MCD 500 400V 37A MIT BY-PASS

CABLE AND INSTALLATION MATERIAL 
1,00 pcs Cable and installation material for power

1,00 pcs Cable and instal. material for control equipment

1,00 pcs Cable trays

LABOR-MOUNTING,INST. WORK 
ELECTRICAL SY. (ON SITE) 

1,00 pcs Electrical Installation

TOTAL ELECTRICAL SYSTEM WATER INTAKE 

SNOW GUNS - T40 MOBILE 

T40 - MOBILE FAN GUN 
3,00 pcs Snow gun T40 AM 400V 50Hz

3,00 pcs Transport frame w. jacks Txx/ Mxx cpl

3,00 pcs Kit mobile Undercarriage Txx/Mxx big wheels

3,00 pcs Power supply cable 4x6mm² 22m plug 5x 63A

3,00 pcs Control cable 22m for snowgun

E-MOTOR 
3,00 pcs E-Motor Vers.3

3,00 pcs Circuit board E-motor T40/TF10 complete

3,00 pcs Adapter EM ø19 - XE- Ventil int hex14
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3,00 pcs Transport support E-motor for undercarriage compl.

TOTAL SNOW GUNS - T40 MOBILE 

SYSTEM PROJECTING and COMMISSIONING 

SUPERVISION OF CONSTRUCTION 
(SLOPE) 

1,00 pcs Supervision of construction (Slope)

1,00 Periodic construction meetings

SUPERVISION OF CONSTRUCTION (PS) 
1,00 pcs Supervision of construction (PS)

START-UP SESSION (SLOPE) 
1,00 pcs Start-up session (Slope)

START-UP SESSION (PS) 
1,00 pcs Start-up session (PS)

EDUCATIONAL TRAINING 
1,00 pcs Educational training

DOCUMENTATION 
1,00 pcs Documentation

TOTAL SYSTEM PROJECTING and COMMISSIONING 

FREIGHT 

FREIGHT 
1,00 pcs Shipment free valley station

TOTAL FREIGHT 
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1

Summary
1

1

DITCH EXCAVATION and TRANSPORTS ON THE FIELD 

PIPELINES ALVENIUS 

PIPELINES PE  

CABLES 

PITS and FIELD CONNECTIONS 

PUMP STATION PS100 

CONTAINER PUMP STATION 

ELECTRICAL SYSTEM PUMP STATION PS100 

WATER INTAKE ES200 

ELECTRICAL SYSTEM WATER INTAKE 

SNOW GUNS - T40 MOBILE 

SYSTEM PROJECTING and COMMISSIONING 

FREIGHT 
1

1

The present offer is valid for: 30 Days

1

1
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1

Delivery Condition
1

DELIVERY CONDITIONS

NOT INCLUDED:

Mounting installation work of any type (except what explicitly indicate in this quotation).

Any type of machine work.

Ditch excavation and earth moving.

Ditch excavation on rocks with jack hammer.

Price for excavation work with jack hammer is Euro xx.-/mt if necessary

Blasting.

Price for blasting is Euro xx.-/mt if necessary.

Terrain draining and drainage of the ditches

Unloading of the trucks.

Storage of equipment.

Transportations of equipment on the field/mountain.

Assembly tools for DCI pipes will be invoiced as guarantee deposit

Elt. Cabinet for power supply for the ski slope.

Connection of infrastructure equipment (pipes, cables) to the existing system

Valve shaft buildings on the field.

Building for pump- and/or compressor station.

Building and/or shaft for water intake station.

Building and/or shaft for valve station.

Flat grid floor for pump/compressor/valve station.

Wall drilling and pass-through gaskets.

Wall drilling.

Building for current transformers.

Transformers and any type of high voltage system.

Power center with internal distribution.

Power feed lines to the electrical cabinets.

Any special equipment requested by the power company (for example "Sinusoidal frequency converter").

Any type of building installations (for example: lighting, heating, ventilation).

Elt. Cabinet for power supply for the ski slope.

Elt. Power Cable along the ski slope

Concrete plinths for snow guns on tower 

Concrete plinths for snow guns on arm

Concrete plinths for lances.

Earth works like excavation of the trench as well as concret works in general.
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1

Delivery Condition
1

Laying of pipeline (water, air) as well as laying of cables.

Positioning of the shaft.

Mounting & installation of shaft equipment.

Mounting and installation of snow guns.

Accomodation, lodging and board

Hotel expenses during installation will be invoiced when commissioning is done.

Custom clearance (will be invoiced according to the custom bill at the time).

Road construction to get access to the construction area.

Fences or boundary markings.

Permits and licensing procedures.

Taxes and fees.

Everything else which is not explicitly named in this quotation.

In case of quantity difference of any equipment (positive or negative) during construction phase,

invoicing will be, based on the unit prices of this quotation, after commissioning of the

complete project.

Warranty: 2 years

Packing is included (Except guarantee deposits for cable drums, wood boxes and pallets, etc.)

This material can be returned for credit. Transport cost for returned material is

at customer expenses.)

Price of power cable is based on a daily index and must be considered for exact calculation on the

day of purchase.
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Värnamo Commune

-

TOTAL PROJECT AMOUNT

SE0220-19-01B - 25 November, 2019

BUDGET QUOTE

Snowmaking system for X-country

917.000,00 EUR not incl. VAT

The above listed sales conditions and general contractual conditions of TechnoAlpin are applicable to this quotation. For reference look at: 
(https://www.technoalpin.com/en/tc.html):

In acceptance and confirmation:

(date, signature)

Terms of payment:

100 % To be determined

Freight: DAP - Delivered At Place
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Flow switch

Water present switch

Level transmitter

Level switch low

Level switch high

Water alarm

Ambient Temperature Trans.

Air humidity

Wind direction

Wind speed

Frequence drive

Float valve

Pressure reduction valve

Flow meter

Automatic back flush filter

UV installetion

Anti flooding check valve

Over pressure valve

Compressor

Ecodrain

Aquamat

Filter

Filter with Ecodrain

Ambient temperature regulation

Compressor cooling

Compressed air cooling

Compensator

PHV-pressure holding valve

and check valve

Thermostat

MO... Exhaust air control flap

MI... Inlet air control flap

MR... Recirculation air control flap

MA... Aftercooler air control flap

Ball valve

Flow started

Butterfly valve

Gate valve

M

Motorized valve
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~ 100 - 150

Conduit with data cable

Conduit with Fiber Optic

Ground wire

Power cable

Water line cast iron

Air line

fine grained sortet material

excavated material

cover with local vegetation

Warning tape

top soil, refilled

Local supply

Phase 1

Future
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22x Shaft monoblock

with electrant

underground and

XE-valve

3x T40-AM mobile

with E-Motor
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Projekt

Beskrivning

Utformning

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 6600 m³ 423060 64,1

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 1923
220 tim 1096 1,00 241120
220 tim 827 1,00 181940

1,00 0
1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 990 m³ 347189 350,6954545

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 7013,909091
49,5 tim 1096 1,00 54252
49,5 tim 827 1,00 40937
840 m³ 300 1,00 252000

1,00 0

Tillkommande kostnad losshållning berg 15%

Resurs
Bandgrävare 30 ton inkl GPS

Dumper A25
Sprängning

Schakt Totalt

Resurs
Bandgrävare 30 ton inkl GPS

Dumper A25

Överbyggnadsmaterial ses som teoretisk volym inkört ballastmaterial som behovsfördelas

Budgetkalkyl 1
Breddning spår i Borgen till 9,0m 2,5km

Breddning med befintligt material. Ny överbyggnad på 6m bredd

Asfalt 3,0m

Stenmjöl 3,0m

Gräs/Äng 3,0m

206



Projekt

Budgetkalkyl 1
Breddning spår i Borgen till 9,0m 2,5km

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 6600 m³ 342080 51,83030303

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 1554,909091
220 tim 1028 1,00 226160

20 bd 2500 1,00 50000
160 tim 412 1,00 65920

1,00 0
1,00 0
1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 1500 m³ 285060 190,04

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 3800,8
75 tim 1028 1,00 77100
10 bd 2500 1,00 25000
80 tim 412 1,00 32960

3000 ton 50 1,00 150000
1,00 0
1,00 0

Vält
Anläggare 

Fyllning från schakt

Resurs
HL Mottagning 

Anläggare 
Tillkört material

Fyllning med tillkört material

Resurs
HL Mottagning 

Vält
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Projekt

Budgetkalkyl 1
Breddning spår i Borgen till 9,0m 2,5km

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 2500 m 500000 200

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa
2500 m 200 1,00 500000

1,00 0
1,00 0
1,00 0
1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 22500 m² 1058678 47,05235556

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 115,3244009

9180 ton 85 1,00 780300

153 tim 1028 1,00 157284

173,4 tim 410 1,00 71094
20 bd 2500 1,00 50000

1,00 0

Meterpris inkl kabel

Flyttning belysning

Resurs

Överbyggnadsmaterial 0,2m 

Resurs
Bärlager 0-32

Mottagning Hjullastare inkl GPS

Anläggare
Vält

208



Projekt

Budgetkalkyl 1
Breddning spår i Borgen till 9,0m 2,5km

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 5000 m 125400 25,08

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 1567,5

80 tim 850 1,00 68000

40 tim 410 1,00 16400

100 ton 110 1,00 11000

40 tim 750 1,00 30000

1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 2500 m 750000 300

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 100

7500 m² 100 1,00 750000

1,00 0

1,00 0

1,00

Asfaltering 3,0m

Resurs
Asfaltering

Hjulgrävmaskin

Anläggare

Matjord

Lastbil 4-axlad

Släntputsning samt div justeringsarbete

Resurs
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Projekt

Budgetkalkyl 1
Breddning spår i Borgen till 9,0m 2,5km

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 1 st 236573 236573,325

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 236573,325

1 st 191573 1,00 191573

1 st 15000 1,00 15000

1 st 30000 1,00 30000

1,00 0

1,00 0

1,00 0

1,00 0

1,00 0

Kostnad
Moms
Budgetpris

4068040
1017010
5085050

Sammanställning

Personalbodar

Omkostnader

Resurs
Arbetsledning  5%

Flyttningar
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Projekt

Beskrivning

Utformning

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 6600 m³ 423060 64,1

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 1923
220 tim 1096 1,00 241120
220 tim 827 1,00 181940

1,00 0
1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 990 m³ 347189 350,6954545

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 7013,909091
49,5 tim 1096 1,00 54252
49,5 tim 827 1,00 40937
840 m³ 300 1,00 252000

1,00 0
Sprängning

Dumper A25

Schakt Totalt

Resurs
Bandgrävare 30 ton inkl GPS

Dumper A25

Tillkommande kostnad losshållning berg 15%

Resurs
Bandgrävare 30 ton inkl GPS

Överbyggnadsmaterial ses som teoretisk volym inkört ballastmaterial som behovsfördelas

Budgetkalkyl 2
Breddning spår i Borgen till 9,0m 2,5km. Exklusive Asfalt.

Breddning med befintligt material. Ny överbyggnad på 6m 

Stenmjöl 6,0m

Gräs/Äng 3,0m
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Projekt

Budgetkalkyl 2
Breddning spår i Borgen till 9,0m 2,5km. Exklusive Asfalt.

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 6600 m³ 342080 51,83030303

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 1554,909091
220 tim 1028 1,00 226160

20 bd 2500 1,00 50000
160 tim 412 1,00 65920

1,00 0
1,00 0
1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 1500 m³ 285060 190,04

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 3800,8
75 tim 1028 1,00 77100
10 bd 2500 1,00 25000
80 tim 412 1,00 32960

3000 ton 50 1,00 150000
1,00 0
1,00 0

Fyllning med tillkört material

Resurs
HL Mottagning 

Vält
Anläggare 

Tillkört material

Fyllning från schakt

Resurs
HL Mottagning 

Vält
Anläggare 
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Projekt

Budgetkalkyl 2
Breddning spår i Borgen till 9,0m 2,5km. Exklusive Asfalt.

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 2500 m 500000 200

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa
2500 m 200 1,00 500000

1,00 0
1,00 0
1,00 0
1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 22500 m² 589886 26,21715556

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 128,5154684

4590 ton 85 1,00 390150

76,5 tim 1028 1,00 78642

173,4 tim 410 1,00 71094
20 bd 2500 1,00 50000

1,00 0

Överbyggnadsmaterial 0,1m 

Resurs
Bärlager 0-32

Mottagning Hjullastare inkl GPS

Anläggare
Vält

Meterpris inkl kabel

Flyttning belysning

Resurs
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Projekt

Budgetkalkyl 2
Breddning spår i Borgen till 9,0m 2,5km. Exklusive Asfalt.

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 5000 m 125400 25,08

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 1567,5

80 tim 850 1,00 68000

40 tim 410 1,00 16400

100 ton 110 1,00 11000

40 tim 750 1,00 30000

1,00 0

Matjord

Lastbil 4-axlad

Släntputsning samt div justeringsarbete

Resurs
Hjulgrävmaskin

Anläggare
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Projekt

Budgetkalkyl 2
Breddning spår i Borgen till 9,0m 2,5km. Exklusive Asfalt.

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 1 st 175634 175633,725

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 3512674,5

5% % 2612675 1,00 130634

1 st 15000 1,00 15000

1 st 30000 1,00 30000

1,00 0

1,00 0

1,00 0

1,00 0

1,00 0

Kostnad
Moms
Budgetpris

Sammanställning 2788308
697077

3485385

Omkostnader

Resurs
Arbetsledning  5%

Flyttningar

Personalbodar

215



Projekt

Beskrivning

Utformning

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 5000 m³ 320500 64,1

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 1923
167 tim 1096 1,00 182667
167 tim 827 1,00 137833

1,00 0
1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 750 m³ 324113 432,15

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 8643
37,5 tim 1096 1,00 41100
37,5 tim 827 1,00 31013
840 m³ 300 1,00 252000

1,00 0
Sprängning

Dumper A25

Överbyggnadsmaterial ses som teoretisk volym inkört ballastmaterial som behovsfördelas

Schakt Totalt

Resurs
Bandgrävare 30 ton inkl GPS

Dumper A25

Tillkommande kostnad losshållning berg 15%

Resurs
Bandgrävare 30 ton inkl GPS

Gräs/Äng 3,0m

Budgetkalkyl 3
Breddning spår i Borgen till 9,0m Exklusive 650 m östra slingan

Breddning med befintligt material. Ny överbyggnad på 6m 

Asfalt 3,0m

Stenmjöl 3,0m
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Projekt

Budgetkalkyl 3
Breddning spår i Borgen till 9,0m Exklusive 650 m östra slingan

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 5000 m³ 287253 57,45066667

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 1723,52
167 tim 1028 1,00 171333

20 bd 2500 1,00 50000
160 tim 412 1,00 65920

1,00 0
1,00 0
1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 1500 m³ 285060 190,04

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 3800,8
75 tim 1028 1,00 77100
10 bd 2500 1,00 25000
80 tim 412 1,00 32960

3000 ton 50 1,00 150000
1,00 0
1,00 0

Fyllning med tillkört material

Resurs
HL Mottagning 

Vält
Anläggare 

Tillkört material

Fyllning från schakt

Resurs
HL Mottagning 

Vält
Anläggare 
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Projekt

Budgetkalkyl 3
Breddning spår i Borgen till 9,0m Exklusive 650 m östra slingan

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 1900 m 380000 200

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa
1900 m 200 1,00 380000

1,00 0
1,00 0
1,00 0
1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 23000 m² 1142109 49,65690435

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 121,7080989

9384 ton 85 1,00 797640

234,6 tim 1028 1,00 241169

130 tim 410 1,00 53300
20 bd 2500 1,00 50000

1,00 0

Överbyggnadsmaterial 0,2m

Resurs
Bärlager 0-32

Mottagning Hjullastare inkl GPS

Anläggare
Vält

Meterpris inkl kabel

Flyttning belysning

Resurs

218



Projekt

Budgetkalkyl 3
Breddning spår i Borgen till 9,0m Exklusive 650 m östra slingan

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 5000 m 125400 25,08

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 1567,5

80 tim 850 1,00 68000

40 tim 410 1,00 16400

100 ton 110 1,00 11000

40 tim 750 1,00 30000

1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 1900 m 570000 300

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 100

5700 m² 100 1,00 570000

1,00 0

1,00 0

1,00

Asfaltering

Släntputsning samt div justeringsarbete

Resurs
Hjulgrävmaskin

Anläggare

Matjord

Lastbil 4-axlad

Asfaltering 3,0m

Resurs
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Projekt

Budgetkalkyl 3
Breddning spår i Borgen till 9,0m Exklusive 650 m östra slingan

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 1 st 216722 216721,7317

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 216721,7317

1 st 171722 1,00 171722

1 st 15000 1,00 15000

1 st 30000 1,00 30000

1,00 0

1,00 0

1,00 0

1,00 0

1,00 0

Kostnad
Moms
Budgetpris

Sammanställning 3651156
912789

4563945

Omkostnader

Resurs
Arbetsledning  5%

Flyttningar

Personalbodar
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Projekt

Beskrivning

Utformning

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 5000 m³ 320500 64,1

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 1923
167 tim 1096 1,00 182667
167 tim 827 1,00 137833

1,00 0
1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 750 m³ 324113 432,15

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 8643
37,5 tim 1096 1,00 41100
37,5 tim 827 1,00 31013
840 m³ 300 1,00 252000

1,00 0

Överbyggnadsmaterial ses som teoretisk volym inkört ballastmaterial som behovsfördelas

Budgetkalkyl 4
Breddning spår i Borgen till 9,0m Exklusive 650 m östra slingan. Exklusive asfalt.

Breddning med befintligt material. Ny överbyggnad på 6m 

Stenmjöl 6,0m

Gräs/Äng 3,0m

Dumper A25

Schakt Totalt

Resurs
Bandgrävare 30 ton inkl GPS

Dumper A25

Tillkommande kostnad losshållning berg 15%

Resurs
Bandgrävare 30 ton inkl GPS

Sprängning
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Projekt

Budgetkalkyl 4
Breddning spår i Borgen till 9,0m Exklusive 650 m östra slingan. Exklusive asfalt.

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 5000 m³ 287253 57,45066667

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 1723,52
167 tim 1028 1,00 171333

20 bd 2500 1,00 50000
160 tim 412 1,00 65920

1,00 0
1,00 0
1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 1500 m³ 285060 190,04

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 3800,8
75 tim 1028 1,00 77100
10 bd 2500 1,00 25000
80 tim 412 1,00 32960

3000 ton 50 1,00 150000
1,00 0
1,00 0

Fyllning från schakt

Resurs
HL Mottagning 

Vält
Anläggare 

Fyllning med tillkört material

Resurs
HL Mottagning 

Vält
Anläggare 

Tillkört material
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Projekt

Budgetkalkyl 4
Breddning spår i Borgen till 9,0m Exklusive 650 m östra slingan. Exklusive asfalt.

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 1900 m 380000 200

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa
1900 m 200 1,00 380000

1,00 0
1,00 0
1,00 0
1,00 0

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 23000 m² 622704 27,07410435

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 132,7161978

4692 ton 85 1,00 398820

117,3 tim 1028 1,00 120584

130 tim 410 1,00 53300
20 bd 2500 1,00 50000

1,00 0

Meterpris inkl kabel

Flyttning belysning

Resurs

Överbyggnadsmaterial 0,1m

Resurs
Bärlager 0-32

Mottagning Hjullastare inkl GPS

Anläggare
Vält
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Projekt

Budgetkalkyl 4
Breddning spår i Borgen till 9,0m Exklusive 650 m östra slingan. Exklusive asfalt.

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 5000 m 125400 25,08

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 1567,5

80 tim 850 1,00 68000

40 tim 410 1,00 16400

100 ton 110 1,00 11000

40 tim 750 1,00 30000

1,00 0

Släntputsning samt div justeringsarbete

Resurs
Hjulgrävmaskin

Anläggare

Matjord

Lastbil 4-axlad

224



Projekt

Budgetkalkyl 4
Breddning spår i Borgen till 9,0m Exklusive 650 m östra slingan. Exklusive asfalt.

Antal Enhet Kostnad Kostnad per enhet

Moment 1 st 162252 162251,5117

åtgång enhet kostnad/ per enhet spill/packn Summa 3245030,233

5% % 2345030 1,00 117252

1 st 15000 1,00 15000

1 st 30000 1,00 30000

1,00 0

1,00 0

1,00 0

1,00 0

1,00 0

Kostnad
Moms
Budgetpris

Omkostnader

Resurs
Arbetsledning  5%

Flyttningar

Personalbodar

Sammanställning 2507282
626820

3134102
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Namn

Andreas Berg
Daniel Bokinge
Håkan Egerhag
Johan Arvidsson
Henrik Magnisson
Johan Lind
Sebastian Mårtensson
Gustav Nilsson
Peter Gustavsson
Rikard Silverhöjd
Marcus Gustafsson
Jonas Davidsson
Niclas Hansson
håkan sellgren
Dan Johnsson
Johan Bolmstam
Bo Johansson
Simon Magnusson
Johan Englund
Kenneth Söderberg kenneth.soderberg@gjuteriteknik.se  0709145287
Christer Evebring
Marcus Johansson
Tobias Hagman
Mattias Vejklint
Micael Lindqvist
Magdalena Lönnlycka
Linus Paulsson
Patrik Q8 Johansson
Bo Ybe
Matz Melin
Johan Olsson
Jonas Rydh
Håkan Egerhag
Patrik Petersson
Niclas Sjögren
Andreas Svensson
Raimo Michelssen
Stefan Molin
Emil Aggefors
Johan Engman
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E-post Mobil

Andreas.berg@bravida.se 0705539682
daniel.bokinge@gmail.com 0702653849
hakan.egerhag@bufab.com 0735697251
johan.pa.arvidsson@gmail.com 0706053425
henrik.magnisson@bsv.se 0705882812
johan.lind@v_copycenter.se 0706910200
sebastian.martensson@delex.se
gurra.nilsson@hotmail.com 0727458861
peter@aminne.se 0708769545
Rikard@lerocon.com 0709798802
gustafsson.marcus@outlook.com 0761045900
jonas.davidsson@esbe.eu 0703088610
hansson.niclas@telia.com 0706850998
sellgrenhakan@gmail.com 0723146152
dan.johnsson@hotmail.com 0733908953
Bolmstam@hotmail.com 0731502276
bjoha@telia.com 070-5515066
smnmagnusson@gmail.com 073-0264022
enga@hanger.se 0703363586
kenneth.soderberg@gjuteriteknik.se 0709145287
christer@borsten.se Via Håkan Egerhag
marcus@aminne.se Via klädbeställning
toho@ravema.se Via Håkan Egerhag
mattias.vejklint@vmomail.se
micael.s.lindqvist@gmail.com Via klädbeställning
Magdalena.lonnlycka@hotmail.com
linuspaulsson96@gmail.com Via klädbeställning
patrik@okq8varnamo.com Via klädbeställning
bosse@skigo.se
matz.melin@apladalensbil.se Via klädbeställning
j.o123@hotmail.se Via klädbeställning
jonas.rydh@telia.com Via klädbeställning
hakan.egerhag@bufab.com Via klädbeställning
patrikastabo@hotmail.com Via klädbeställning
niclas.sjogren@live.com Via klädbeställning
andreas.svensson@bravida.se
raimo.michelsen@hotmail.com
stm69@live.se
emil.aggefors@bufab.com
johan.engman@live.se
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Bilaga 11 Matris som listar olika utbyggnadsalternativ

1 Subjektivt grundat på övriga anläggningars intäkter i vårt närområde. 

Utbyggnads-
alternativ

Investeringskostnad kr Drifts-
kostnad 
kr

Intäkts 
potential1 
spåravg. 
kr

Fördelar Nackdelar Kommentar

A Breddning till 9 
m 2,5 km
Åkbar pist 5 km 
II II x II II
3 m 
Asfalt/grus/äng

Konstssnöanläggning                       6 763 000
El, framdragning av matning              550 000
Breddning till 9 m. inklusive asfalt, nya 
sträckningar och ytor                       4 068 000                                         
Samarbete Allmänna arvsfonden -2 000 000
Belysning nya sträckor                        100 000 
Div. mindre investeringsposter            90 000
Terränggående fordon                        100 000 
Spårsläde pistmaskin                           190 000
Spårsläde skoter                                     50 000
Beställarkostnader                               900 000

Tot                                                     10 811 000

 472 000 700 000  Hög kapacitet klarar fler än 1000 åkare per 
dag, 

 hög attraktivitet, topp två i Småland, första 
stora anläggningen om du kommer 
söderifrån, 

 Goda förutsättningar för 
ungdomsverksamhet för skidåkning året 
runt. 

 Trygg träningsmiljö för rullskidåkare.
 Intäktspotential ökar sommar kopplat till 

rullskidor, övernattning, vistelse i 
kommunen.

 Intäktspotential vintertid, övernattning 
vistelse i kommunen

 Större potential för kringservice, butik, 
skidservice, servering, skidlärare

 Ökad biologisk mångfald genom 3 m 
ängsmark längs hela sträckningen

 Längre tid innan pisten är 
fullt utbyggd

Förutsätter 
samfinansiering 
med Allmänna 
arvsfonden. 
Förordas av 
referensgruppen

B Breddning till 9 
m 2,5 km
Åkbar pist 5 km 
II II x II II
6 m grus, 3 m 
äng

Konstssnöanläggning                       6 763 000
El, framdragning av matning              550 000
Breddning till 9 m. inklusive nya sträckningar 
och ytor                                              2 788 000                                                                                                                              
Belysning nya sträckor                        100 000 
Div. mindre investeringsposter            90 000
Terränggående fordon                        100 000 
Spårsläde pistmaskin                           190 000
Spårsläde skoter                                     50 000
Beställarkostnader                               850 000
Tot                                                     11 481 000

472 000 700 000  Hög kapacitet klarar fler än 1000 åkare per 
dag, 

 hög attraktivitet, topp två i Småland, Goda 
förutsättningar för ungdomsverksamhet.

 Ökad biologisk mångfald genom 3 m 
ängsmark längs hela sträckningen

 Längre tid innan pisten 
är fullt utbyggd 

 Inga förutsättningar för 
rullskidor. Sämre 
förutsättningar för 
ungdomsträning året 
runt. Ingen 
intäkt/aktivitet kopplat 
till rullskidor
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C Breddning till 9 
m 1,9 km
Åkbar pist 4 km 
II II x II II
3 m 
Asfalt/grus/äng

Konstssnöanläggning                        6 103 000
El, framdragning av matning              550 000
Breddning till 9 m. inklusive asfalt, nya 
sträckningar och ytor                       3 651 000                                         
Samarbete Allmänna arvsfonden -2 000 000
Belysning nya sträckor                        100 000 
Div mindre investeringsposter             90 000
Terränggående fordon                        100 000 
Spårsläde pistmaskin                           190 000
Spårsläde skoter                                     50 000
Beställarkostnader                               850 000
Tot                                                       9 684 000 

457 000 500 000  Ökad biologisk mångfald genom 3 m 
ängsmark längs hela sträckningen

 Den östra delen som inte beläggs, är 
tillgänglig för löpning och promenad på 
våren när pisten på övriga delar smälter.

 Något lägre attraktivitet 
för kommunexterna 
besökare

Förutsätter 
samfinansiering 
med Allmänna 
arvsfonden.

D Breddning till 9 
m 1,9 km
Åkbar pist 4 km 
II II x II II
6 m grus, 3 m 
äng

Konstssnöanläggning                        6 103 000
El, framdragning av matning              550 000
Breddning till 9 m. inklusive nya sträckningar 
och ytor                        2 507 000                                                                                                                              
Belysning nya sträckor                         100 000 
Div. mindre investeringsposter            90 000
Terränggående fordon                        100 000 
Spårsläde pistmaskin                           190 000
Spårsläde skoter                                     50 000
Beställarkostnader                               800 000
Tot                                                     10 490 000

457 000 500 000  Ökad biologisk mångfald genom 3 m 
ängsmark längs hela sträckningen

 Den östra delen som inte beläggs, är 
tillgänglig för löpning och promenad på 
våren när pisten på övriga delar smälter.

 Något lägre attraktivitet 
för kommunexterna 
besökare

E Ingen breddning 
Åkbar pist 5 km 
II X II

Konstssnöanläggning                        6 763 000
El, framdragning av matning              550 000
Belysning nya sträckor                        100 000 
Div. mindre investeringsposter            90 000
Terränggående fordon                        100 000 
Spårsläde pistmaskin                           190 000
Spårsläde skoter                                     50 000
Beställarkostnader                               700 000
Tot                                                        8 543 000

439 000 300 000  Mindre ingrepp, smalare
 Den östra delen som inte beläggs, är 

tillgänglig för löpning och promenad på våren 
när pisten på övriga delar smälter.

 Minskad intäktspotential 
ökar sommar kopplat till 
rullskidor, övernattning, 
vistelse i kommunen.

 Minskad intäktspotential 
vintertid, övernattning 
vistelse i kommunen

 Trångt, den något sämre 
åkaren kan känna att man 
är i vägen. 

F Ingen breddning 
Åkbar pist 4 km 
II X II 

Konstssnöanläggning                        6 103 000
El, framdragning av matning              550 000
Belysning nya sträckor                        100 000 
Div. mindre investeringsposter            90 000

424 000 200 000  Mindre ingrepp, smalare
 Den östra delen som inte beläggs, är 

tillgänglig för löpning och promenad på våren 
när pisten på övriga delar smälter.

 Minskad intäktspotential 
ökar sommar kopplat till 
rullskidor, övernattning, 
vistelse i kommunen.

 Minskad intäktspotential 
vintertid, övernattning 
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Terränggående fordon                        100 000 
Spårsläde pistmaskin                           190 000
Spårsläde skoter                                     50 000
Beställarkostnader                               700 000
Tot                                                        7 883 000

vistelse i kommunen
 Trångt, den något sämre 

åkaren kan känna att man 
är i vägen.
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Konstsnöanläggningen
Avsrivnings-
tid år

9,01 % pålägg
beställar
kostnader År 1

Rördragning 40 4423000 4824608,4 Total kapitalkostnad 192 080
Pumpar maskiner 20 925000 1008990 Total kapitalkostnad 65 206
Elinstallationer 20 250000 272700 17 623
Isolerade containrar 30 225000 245430 31 470
Lansar  20 1020000 1112616 71 903
Delsumma 6843000
Spårarbeten 0
Belysning  20 600000 654480 42 296
Spår och asfalt 30 1568000 1710374,4 82 241
Terränggående fordon 10 100000 109080 82 241
Spårslädar  15 240000 261792 21 249
Omrörare 15 10000 10908 885
Framdragning av el
starkström 30 550000 599940 28 847
Delsumma 3068000

Beställarkostnader  900000 <Fördelade ovan
Totalsumma 10811000 636 039
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År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
190 270 188 461 186 652 184 843 183 034 181 224 179 415 177 606 175 797
64 449 63 692 62 936 62 179 61 422 60 666 59 909 59 152 58 395
17 419 17 214 17 010 16 805 16 601 16 396 16 192 15 987 15 783
31 142 30 815 30 488 30 161 29 833 29 506 29 179 28 852 28 524
71 068 70 234 69 399 68 565 67 730 66 896 66 062 65 227 64 393

41 805 41 314 40 823 40 332 39 841 39 351 38 860 38 369 37 878
81 385 80 530 79 675 78 820 77 965 77 109 76 254 75 399 74 544
81 385 80 530 79 675 78 820 77 965 77 109 76 254 75 399 74 544
20 987 20 725 20 463 20 202 19 940 19 678 19 416 19 154 18 893

874 864 853 842 831 820 809 798 787

28 547 28 247 27 947 27 647 27 347 27 047 26 747 26 447 26 147

629 333 622 627 615 921 609 215 602 509 595 803 589 097 582 391 575 684
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År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19
173 987 172 178 170 369 168 560 166 751 164 941 163 132 161 323 159 514
57 639 56 882 56 125 55 368 54 612 53 855 53 098 52 341 51 585
15 578 15 373 15 169 14 964 14 760 14 555 14 351 14 146 13 942
28 197 27 870 27 543 27 215 26 888 26 561 26 234 25 907 25 579
63 558 62 724 61 889 61 055 60 220 59 386 58 551 57 717 56 882

37 387 36 896 36 405 35 915 35 424 34 933 34 442 33 951 33 460
73 689 72 833 71 978 71 123 70 268 69 413 68 558 67 702 66 847

18 631 18 369 18 107 17 845 17 584
776 765 754 744 733

25 847 25 547 25 247 24 948 24 648 24 348 24 048 23 748 23 448

495 290 489 439 483 588 477 737 471 886 447 991 442 413 436 835 431 257
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År 20 År 21 År 22 År 23 År 24 År 25 År 26 År 27 År 28
157 704 155 895 154 086 152 277 150 467 148 658 146 849 145 040 143 231
50 828
13 737
25 252 24 925 24 598 24 270 23 943 23 616 23 289 22 961 22 634
56 048

32 969
65 992 65 137 64 282 63 426 62 571 61 716 60 861 60 006 59 150

23 148 22 848 22 548 22 248 21 948 21 648 21 348 21 048 20 748

425 679 268 804 265 513 262 221 258 930 255 638 252 346 249 055 245 763
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År 29 År 30 År 31 År 32 År 33 År 34 År 35 År 36 År 37
141 421 139 612 137 803 135 994 134 184 132 375 130 566 128 757 126 948

22 307 21 980

58 295 57 440

20 448 20 148

242 471 239 180 137 803 135 994 134 184 132 375 130 566 128 757 126 948
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År 38 År 39 År 40
125 138 123 329 121 520

125 138 123 329 121 520
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Tidigare uppspolning av is i Talavidshallen

Ärendebeskrivning

Rydaholms SK önskar att isen ska spolas upp i Talavidshallen 
en vecka tidigare än tekniska förvaltningen brukar spola isen. 

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att inte hörsamma önskemålet från Rydaholms SK om att utan 
extra kostnad tidigarelägga uppspolningen av isen i 
Talavidshallen till vintersäsongen 2020 samt 

att se över avtalet med Värnamo GIK så att Värnamo kommun 
fördelar tiderna i Axelent Arena även under perioden för 
den tidiga uppspolningen. Fördelning baseras på antal 
aktiva i föreningen. Hyran anpassas efter den kostnad som 
kommunen har för uppspolningen.

 

Maria Grimstål Johan Arvidsson
Handläggare Fritidschef
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Utredning

Rydaholms SK vill att isen ska spolas upp i Talavidshallen i 
Rydaholm en vecka tidigare än vanligt till vintersäsongen. 
Normalt sett är isen färdig att använda vecka 38 på hösten. 
Föreningen vill att isen ska vara färdigställd vecka 37 istället 
med hänvisning till att seriespelet är tidigarelagt med en vecka. 
Rydaholms SK tycker inte att de ska behöva betala något för 
detta utöver den gängse taxan under säsongen. 

I Axelent Arena har sedan flera år tillbaka isen spolats upp 
tidigare. Anledningen till detta är att Värnamo GIK varje år 
anordnar sommarhockeyläger sista veckan på sommarlovet, 
vecka 33. Hittills har Värnamo GIK abonnerat hela ishallen 
under perioden lördag vecka 32- vecka 37 och för detta betalar 
de en fast avgift om 80 000 kr (2019 års avgift). Den faktiska 
kostnaden för att driva ishallen den extraperioden är drygt 300 
000 kr. Även Apladalens Konståkningsklubb hyr in sig vissa 
tider under den tidigare uppspolningstiden, men hyr då av 
Värnamo GIK. 

Rydaholms SK framför att det i princip inte finns några tider 
över i Axelent Arena i Värnamo under vecka 33-37 eftersom 
Värnamo GIK abonnerar hela hallen och fördelar tiderna och 
tiderna är redan upptagna av Värnamo GIK och Apladalens 
Konståkningsklubb. Detta är något som fritidsavdelningen också 
har noterat och reflekterat över. 

Att spola upp isen en vecka tidigare i Talavidshallen är 
förknippat med merkostnader om ca 75 000 kr, i summan ingår 
personalkostnader, energiåtgång och vattenåtgång. 

Riskbedömning  

Det är kostsamt att driva kylaggregaten som kyler is, inte minst 
under den varmare årstiden. Att en kommun av Värnamos 
storlek skulle ha två ishallar igång med tidigare uppspolning av 
is bedöms inte vara ekonomiskt försvarbart. Däremot finns det 
anledning att se över avtalet med Värnamo GIK inför tidiga 
uppspolningen 2020 och ändra detta så att kommunen även 
under den perioden är den som fördelar istiderna till alla 
föreningar som har regelbunden verksamhet i ishall i 
kommunen. Detta skulle möjliggöra för Rydaholms SK att få 
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träningstider på is tidigare än vecka 38 när isen i Talavidshallen 
är färdig att användas. 
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Från FaR-kund till helkund

Ärendebeskrivning

Värnamo Hälsocenter vill erbjuda kunder som har haft Fysisk 
aktivitet på recept, FaR-kunder, en möjlighet att befästa sin 
livsstilsförändring efter avslutad FaR-insats. 

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att   under 2020 på försök erbjuda FaR-kunder 500 kr i rabatt 
vid tecknande av halvårskort som helkund på motionscenter 
och/eller simhall i Värnamo simhall inom en månad från 
avslutad FaR-period.

Anna Gustafsson Johan Arvidsson
Tf enhetschef Fritidschef
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Utredning

Värnamo Hälsocenter har i sin verksamhet ett uppdrag att 
erbjuda insatsen Fysisk aktivitet på recept, FaR. Bedömningen 
om en person ska få fysisk aktivitet på recept görs av 
vårdcentral. FaR innebär att man får recept på en rörelseaktivitet 
som är anpassad efter personens egna förutsättningar och 
önskemål. Man deltar i aktiviteten på egen hand eller i grupp. 
Kostnaderna ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård, men 
ibland kan aktörerna som har hand om FaR erbjuda lägre pris för 
deltagarna. Värnamo hälsocenter erbjuder tre olika 
gruppaktiviteter samt egenaktivitet med styrka och kondition. 

Kriterierna för att få FaR på Värnamo Hälsocenter är att 
personen har fyllt 18 år, kan förstå svenska och instruktioner 
utan tolk och på egen hand klara ombyte och dusch. 
Målgrupperna är personer i riskgrupper för fysisk sjukdom, 
personer med otillräcklig fysisk aktivitet, personer med besvär 
från tex rörelseapparaten, personer som är sjukskrivna med 
behov av anpassad träning eller personer med lätt psykisk 
ohälsa. Personen måste klara att gå 500 meter på tio minuter, 
kunna ta sig i och ur bassäng på egen hand, klara att lägga sig på 
golvet och resa sig upp samt vända sig från mage till rygg. 

Rörelse sätter igång flera hälsosamma förändringar i kroppen 
och både förebygga och behandla sjukdomar. I vissa fall kan 
motion ersätta läkemedel och i andra fall är det ett viktigt 
komplement till annan medicinering. 

Värnamo Hälsocenter har lyckats mycket bra med sin FaR-
verksamhet. Uppföljning visar att 76 % av FaR-kunderna 
fortsätter vara fysiskt aktiva minst 3 gånger i veckan 1 år efter 
avslutad kontakt med Värnamo hälsocenter (nationellt resultat är 
63-65 % (2015)).

Det goda resultatet har starkt bidragit till att Värnamo 
Hälsocenter har fått ökad förskrivningsgrad från läkare vid 
vårdcentralerna. Sedan starten har förskrivningsgraden ökat med 
ca 50 %. 2019 hade Värnamo Hälsocenter 288 FaR-kunder i sin 
verksamhet.

Även om resultatet är bra med en väsentligt högre grad som 
fortsätter vara fysiskt aktiva, än det nationella snittet så innebär 
det att det 2019 var 24 % av 288 personer som man inte 

242



TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-13

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.29

 3 (3)

lyckades hjälpa med att förändra sin livsstil. Det innebär nästan 
70 personer. Värnamo Hälsocenter vill fortsätta jobba för att öka 
andelen som når en långsiktig livsstilsförändring.

Riskbedömning  

Hälsovinsterna är stora om man kan få personer som är fysiskt 
inaktiva att istället bli fysiskt aktiva. Detta bidrar till 
samhällsekonomiska vinster, men även vinster för den enskilda 
individen. Värnamo Hälsocenter har ett gott resultat när det 
gäller att få FaR-kunder att fortsätta vara fysiskt aktiva efter 
avslutad insats, men det finns fortfarande de vars 
livsstilsförändring inte håller i sig. För att ytterligare öka 
förutsättningarna för FaR-kunder att leva aktivt är förslaget att 
dessa ska få en rabatt när de efter avslutad FaR-insats löser 
halvårskort som helkund på simhallen och motionscenter. 
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Nytt boknings- och bidragssystem

Ärendebeskrivning

Det finns behov av att byta verksamhetssystem för lokalbokning 
och bidragshantering inom fritidsavdelningens verksamhet. 

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att tidigarelägga investeringen i nytt boknings- och 
bidragssystem (TU 214) med ett år vilket gör att medel för 
investeringen blir 200 000 kr per år för åren 2020 - 2023, 
istället för åren 2021 - 2024.

Maria Grimstål Johan Arvidsson
Handläggare Fritidschef
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Utredning

Det boknings- och bidragssystem som används idag är gammalt 
och det sker ingen utveckling av systemet. Lokalbokningsdelen i 
systemet fungerar bättre än bidragsdelen, men systemet 
uppfyller inte de krav man rimligen kan ställa på ett modernt 
system som är webbaserat och där kunderna lätt kan logga in 
och boka, ansöka, se sina ärenden osv. Då systemet inte 
utvecklas lämnar allt fler kunder systemet, vilket gör att det 
finns anledning till oro för systemets överlevnad.

Ett nytt verksamhetssystem gör att arbetet hos fritidsavdelningen 
blir betydligt effektivare och det kommer att frigöra resurser för 
att arbeta med att utveckla fritidsområdet utifrån förvaltningens 
målsättning. 

Medel är avsatta för investering i ett nytt system (TU 214) med 
200 tkr per år för åren 2021, 2022, 2023 och 2024 . En 
upphandlingsprocess är inledd och fritidsavdelningen har jobbat 
med frågan i ett par års tid. Önskemålet är att kunna 
tidigarelägga investeringen/implementeringen i ett nytt system 
så att det kommer igång hösten 2020. 
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Motionsspår i Bor

Ärendebeskrivning

Det har tidigare funnits ett elljusspår i Bor, men det förstördes i 
stormen Gudrun. Det finns flera föreningar i Bor som med 
gemensamma krafter vill se till att ett nytt motionsspår kan 
anläggas.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen

Keith Johansson Johan Arvidsson
Projektledare Fritidschef
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Utredning

Tidigare har det funnits ett motionsspår i Bor, men detta 
förstördes i samband med stormen Gudrun och har efter det inte 
återställts eller ersatts. Bor är den enda större kransorten i 
kommunen som inte har vare sig belyst motionsspår, 
motionsspår utan belysning eller vandringsleder. 

Förra året tog Bors näringslivsförening ett initiativ till att skapa 
ett nytt motionsspår i Bor. Med samhällsföreningen i spetsen har 
fler föreningar engagerat sig, såsom Bors SK, missionskyrkans 
scoutverksamhet, pensionärsorganisationerna PRO och SPF 
samt Bor Sportsclub. Bors näringslivsförening har tillsammans 
med Bors SK arbetat fram en projektidé och har för avsikt att 
ansöka om bidrag till nytt motionsspår hos Arvsfonden samt att 
söka bidrag även hos Riksidrottsförbundet och hos 
Norhedsstiftelsen. Tilltänkt motionsspår är planerat att ligga på 
kommunens mark, intill de mountainbikespår som har skapats. 

Fritidsavdelningen har varit involverad i hela planeringen och 
ser en möjlighet att med hjälp av medfinansiärer, kunna anlägga 
ett motionsspår i Bor, som också är tillgänglighetsanpassat för 
att kunna nå alla invånare i Bors samhälle. Spåret är tänkt att ha 
asfaltsbeläggning på tre fjärdedelar av bredden. Detta för att 
möjliggöra för personer med rullstol, personer med nedsatt syn 
och andra funktionsnedsättningar att kunna använda spåret. 
Asfaltsbeläggningen kommer också möjliggöra nya idrotter 
såsom rullstolslopp, inlinesåkning och rullskidåkning. Spåret 
kommer att anläggas helt plant för att möjliggöra för alla att på 
egen hand kunna ta sig runt spåret, oavsett fysiska 
förutsättningar eller aktivitet. Spåret kommer därmed också få 
en unik barnprofil. Under förutsättning att finansiering beviljas 
från Arvsfonden, Norhedsstiftelsen och Riksidrottsförbundet, ser 
fritidsavdelningen att det är möjligt att anlägga ett motionsspår 
på mellan 1,4-1,9 km, där kommunens insats uppgår till 
maximalt 1 miljon kronor. 
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Riskbedömning  

Spontanidrottsanläggningar har visat sig vara viktigt ur 
folkhälsohänseende. Forskningen visar att befolkningen 
efterfrågar spontanidrottsanläggningar i anslutning till sin 
boendemiljö. Det är viktigt att kunna utöva sin motion på de 
tider och de premisser som passar individen. Att vara ute och 
promenera är den vanligaste motionsformen hos befolkningen. 
Bor är den enda av de större kransorterna i Värnamo kommun 
som saknar motionsspår. Att anlägga ett motionsspår skulle 
möjliggöra för invånarna i Bor att utöva spontanidrott oavsett 
fysiska förutsättningar. Ett motionsspår kommer skapa 
möjligheten till nya aktiviteter, såsom inlines och 
rullskidåkning, vilket ökar utbudet av föreningsaktiviteter för 
barn, unga och vuxna. En investering på 1 miljon kronor kan 
genom medfinansiering från övriga aktörer bli en god 
investering. 
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Införande av taxa på padelbanan i Bor

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun har i samband med anläggandet av ny 
utemiljö vid Bors Högstadieskola uppfört en padelbana där 
kommunens invånare kan utöva spontanidrott. Padelbanan har 
hittills inte kostat något att använda. Frågan om att ta ut en 
avgift har aktualiserats pga att kommunen har kostnader för att 
underhålla och sköta om banan. 

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att införa bokningsavgift på 150 kr per timme, vid tiderna 
vardagar 17.00-21.00 samt helgerna 10.00-22.00 med 
början 2020-04-01

Maja Stenviken Johan Arvidsson 
Handläggare Fritidschef
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Utredning

Fritidsavdelningens mål är att Värnamo kommun ska ha 
betydligt fler i aktiv fritid med tyngdpunkt på de som behöver 
extra stöd, tex genom kön/könsidentitet, funktionsnedsättningar, 
etniskt ursprung, socioekonomiska förhållanden.

Vidare är målsättningen att:
• Befrämja aktiv fritid och stärkt folkhälsa i en attraktiv 
mänsklig tillväxtkommun på kort och lång sikt:
• Kommunens fritidsverksamhet präglas av en stark 
servicekänsla och kundfokus, proaktivitet, professionalitet, 
samordning och effektivt resursnyttjande.
• Medborgare, besökare, föreningar och andra intressenter 
upplever kommunens fritidsarenor som attraktiva och 
ändamålsenliga med ett tydligt fokus på folkhälsa. 
• Värnamo kommuns fritidsverksamhet stärker kommunens 
attraktionskraft och är starkt bidragande till att realisera målet i 
vision 2035.

Padelbanan i Bor har varit i bruk sedan juli 2019. Banan bokas 
genom Värnamo kommun, men utan kostnad. Om banan är ledig 
kan man även spela fast man inte har bokat tid i förväg.  

Bokningsbart vardagar 7-22, förutom under skoltid då skolan 
har förtur till tiderna mellan 8 och 16 samt helgerna 7-22. 

Bokningarna har under juli uppgått till ungefär 250, augusti ca 
400, september ca 300, oktober ca 150, november ca 40, 
december ca 20. 
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Det har varit i princip fullbokat mellan kl. 16 och 21 dagligen 
sedan padelbanan togs i bruk och fram till och med september 
med lägre beläggning från oktober och framåt. 

Fritidsavdelningen anser att det är en bra idé att avgiftsbelägga 
vissa tider, de tider som är mest efterfrågade, men att däremot ha 
kvar gratistider på de mindre populära tiderna. Detta för att man 
ska kunna få en viss täckning för kostnaden för driften. 

För skötsel och underhåll ansvarar fritidsavdelningens 
arenaservice. Enligt enhetschef Lars Grahn är kostnaden för 
detta 460 kr i timmen och under högsäsong behöver 
arenaservice vara där 4 timmar i veckan. Högsäsongen maj-
september omfattar 22 veckor, vilket ger en kostnad för drift på 
40 480 kr. Under lågsäsong, oktober-april (30 veckor) beräknas 
arenaservice behöva lägga 2 timmar i veckan, vilket ger en 
kostnad på 27 600 kr. Sammanlagt blir driften för ett helt år 
68 080 kr. Erfarenheten efter en sommar är också att det sker en 
hel del skadegörelse på utemiljön. Grovt kan den bedömas till ca 
30 000 kr under en säsong. Totalt bedömer fritidsavdelningen att 
vi har kostnader för skötsel och underhåll på ca 100 000 kr per 
år.

De tider som skulle vara aktuella att belägga med avgift är 
högsäsongen, vardagar från kl. 17-21 samt helgerna från kl. 10-
22. Det skulle innebära 44 timmar i veckan under 22 veckor, 
sammanlagt 968 timmar. Övriga tider, vardagar kl. 6-17 och 
helger kl. 6-10 är fortsatt avgiftsfria. Det är totalt 53 timmar i 
veckan under 22 veckor, sammanlagt 1 166 timmar. All tid 
utanför högsäsong är också avgiftsfri.

Ett förslag till kostnad är 150 kr per timme, vilket vid en 
maximal uthyrning skulle ge en intäkt på 145 200 kr, vid en 
uthyrning om 80 % blir motsvarande siffra 116 160 kr. 

En jämförelse av priser och villkor för andra padelbanor har 
gjorts, dels för padelbanor utomhus i orter som ligger utanför 
tätort och dels för padelbanan inomhus på Racketcenter i 
Värnamo (Värnamo Tennisklubb). Samtliga banor nedan är 
föreningsägda eller privatägda. Några kommunägda padelbanor 
har utredaren inte hittat. 
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 Värnamo tennisklubbs padelbana inomhus kostar 130 kr 
på vardagar 7-15.30 och 260 kr på kvällar och helg.

 Padelbanan utomhus i Rottne kostar 100 kr på vardagar 
7-16 och 180 kr på vardagar 16-23 samt på helger. 

 Padelbanan utomhus i Ryssby kostar 120 kr alla tider. 
 Padelbanan utomhus i Hook kostar 240 kr vardagar 9-16 

och 320 kr på vardagar 16-21 samt på  helger. 

För- och nackdelar med att padelbanan i Bor är gratis

Positivt är att padelbanan blir tillgänglig för alla oavsett 
ekonomiska förutsättningar. Vidare gynnar det folkhälsan och 
skapar förutsättning för en aktiv fritid. Att padelbanan är gratis 
stämmer överens med intentionerna med att uppföra en 
spontanidrottsplats. Det är smidigt att boka och veta att man får 
spela när man vill. 

Det negativa med att padelbanan i Bor är gratis  är att bokningar 
som görs ibland inte utnyttjas, för att man bokar upp sig ”för 
säkerhets skull” och man sedan inte bryr sig om att använda 
tiden. Negativt är också att vi inte får någon täckning för de 
utgifter Arenaservice har för driften av banan. Vidare kan en 
helt avgiftsfri kommunal padelbana uppfattas som en 
snedvridning av konkurrensen.

För- och nackdelar med att padelbanan i Bor kostar att boka

Positivt med att ta betalt för padelbanan är att man minimerar 
outnyttjade bokningar. Kommunen får också in viss ersättning 
för sin drift av banan. Att ta ut en avgift är också positivt ur en 
konkurrenssynpunkt.

Det som är negativt med att ta betalt är att det missgynnar 
målgrupper med sämre ekonomiska förutsättningar och kan ge 
”badwill” till kommunen. Detta menar vi minimeras genom att 
banan är avgiftsfri en stor del av den totala tillgängliga tiden.

Kommunen kan behöva införa passagesystem. Kraven på viss 
nivå på skötsel ökar när folk behöver betala för banan. Det går 
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emot syftet med att uppföra en spontanidrottsplats och det finns 
en risk att nyttjandet minskar. 

Riskbedömning  

Om man skulle införa avgift för padelbanan i Bor kan detta 
drabba personer med sämre ekonomiska förutsättningar och det 
finns risk att bokningarna minskar. Å andra sidan medför 
förslaget att det fortfarande finns gratistider att tillgå, utanför de 
mest attraktiva tiderna. Fritidsavdelningen har också i sitt 
uppdrag att hålla Värnamo kommuns invånare med 
ändamålsenliga och attraktiva idrottsarenor och för att kunna 
fullfölja det uppdraget behöver avdelningen också ha 
ekonomiska resurser för underhåll och skötsel. Vid jämförelse 
med andra kommuner verkar det nästan inte finnas några 
kommunägda padelbanor och de som drivs av tex föreningar tar 
ut avgift alla sina tillgängliga tider. Att avgiftsbelägga vissa 
tider skulle kunna vara en rimlig avvägning mellan att 
fortfarande kunna erbjuda gratis spontanidrott men att också få 
in ersättning för driften. 
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Omläggning av taket på Ohs bruks ”museum” – 
beslut om finansiering 

Ärendebeskrivning

Värnamo Kommun äger fastigheten Ohs 2:1 som bl a består av 
det s.k. Stenmagasinet som innehåller ett museum. Objektet 
ingår inte i internhyressystemet utan ligger under den 
verksamhet som har samlingsnamnet ”Övrig 
fastighetsförvaltning”. Tekniska förvaltningen har inga 
hyresintäkter för detta objekt utan hanterar årligen kostnader på 
ca 15-25 000 kr/år. 

Tekniska utskottet begärde  2019-01-22 (Tu §20) att få särskilda 
medel  anvisade av kommunstyrelsen. Samtidigt redovisades det 
också att fanns bidrag att söka hos länsstyrelsen. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2019-02-19 (Ks§53) och 
bad Tekniska utskottet återkomma när arbetet färdigställts och 
slutlig kostnad var känd och när besked om bidragsansökan 
lämnats av länsstyrelsen.

Kostnadsindikationer gavs tidigt på en totalkostnad om ca 
700 000 kr och vi beslutade att genomföra en förnyad 
konkurrensutsättning genom att ramavtalade entreprenörer fick 
lämna anbud.

Anbud kom in som pekade på en betydligt lägre kostnad dock 
med sedvanlig reservation för oförutsedda kostnader. Arbetet är 
nu slutfört och den totala slutsumman blev 360 700 kr.

Länsstyrelsen svarade på vår bidragsansökan att något bidrag 
inte beviljades för åtgärderna och den slutliga kostnaden för 
vilket vi söker medel för är 360 700 kr. 
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Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Att   anvisa 360 700 kr ur medel för mindre tillkommande
        investeringar för renovering av yttertaket på Ohs bruks
        Stenmagasin

Claes Karlsson Jesper du Rietz
Fastighetschef Förvaltningschef
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

§ 31 Dnr: KS.2019.362

Källsortering i kommunala verksamheter

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   ge nämnderna i uppdrag att införa källsortering av 

hushållsavfall i sina verksamheter i kommunala lokaler,
att   ge nämnderna i uppdrag att i största möjliga utsträckning 

även källsortera hushållsavfall i verksamheter i inhyrda 
lokaler, 

att   ge nämnderna i uppdrag att i största möjliga utsträckning 
även källsortera verksamhets- och matavfall, 

att   ge tekniska utskottet i uppdrag att säkerställa att det finns 
goda möjligheter att lämna sitt sorterade avfall i anslutning 
till kommunägda fastigheter,

att   ge tekniska utskottet i uppdrag att i samverkan med SÅM 
utforma en tydlighet kring omhändertagandet av 
verksamheternas avfall,

att  ge kommunikationsenheten i uppdrag att ta fram och 
distribuera ett kommunikationsmaterial för att underlätta 
införandet i verksamheterna samt 

att  uppdragen ska vara genomförda senast 31 december 2020.

Ärendebeskrivning
Under 2019 har ett nytt insamlingssystem för hushållens avfall 
införts i kommunen. 
De flesta hushåll är nu anslutna till ett system för fastighetsnära 
insamling av sorterat avfall, som hanteras av 
kommunalförbundet SÅM. 

Nu bör även de kommunala verksamheterna och kommunala 
offentliga utrymmen hantera sitt avfall på samma miljömässigt 
goda sätt som hushållen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 21 januari 
2020 kommunstyrelsen besluta
att   ge nämnderna i uppdrag att införa källsortering av 

hushållsavfall i sina verksamheter i kommunala lokaler,
att   ge nämnderna i uppdrag att i största möjliga utsträckning 

även källsortera hushållsavfall i verksamheter i inhyrda 
lokaler, 

att   ge nämnderna i uppdrag att i största möjliga utsträckning 
även källsortera verksamhets- och matavfall, 

att   ge tekniska utskottet i uppdrag att säkerställa att det finns 
goda möjligheter att lämna sitt sorterade avfall i anslutning 
till kommunägda fastigheter,

                                                                                 Forts.
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Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

Ks § 31 (forts)

att   ge tekniska utskottet i uppdrag att i samverkan med SÅM 
utforma en tydlighet kring omhändertagandet av 
verksamheternas avfall,

att   ge kommunikationsenheten i uppdrag att ta fram och 
distribuera ett kommunikationsmaterial för att underlätta 
införandet i verksamheterna samt 

att   uppdragen ska vara genomförda senast 31 december 2020.

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Tekniska utskottet
Kommunikationsansvarig
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Övriga information

Ärendebeskrivning

1. Bredaryd
Gatuchefen ger information utifrån frågor om Bredaryd från 
föregående möte.

- GC- leden vid Helisjön, Bredaryd 
- Lannavägen avfart till Bredaryd 
- Fontän på torget

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen

Marie Netz Jesper du Rietz
Nämndsekreterare Förvaltningschef
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Ansökan om investeringsbidrag avseende parkering 
och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Racketcenter 
och IFK Värnamos anläggning, Ljusseveka

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-14, § 13 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden i samråd med tekniska utskottet samt att 
återrapportera till kommunstyrelsen 3 mars 2020

Tekniska förvaltningen saknar idag medel i den ordinarie budgeten för att hantera investeringsbidrag 
av denna storlek.

Om sökanden väljer att gå vidare för byggnation hanteras detta som bygglovsärende hos SBF och 
SBN. SBN kommer efter dialog med berörda förvaltningar redogöra för KS omfattning av utredningar, 
tillstånd etc. som föregår ett eventuellt bygglov. 

Efter förfrågan från SBN har TF betonat att det särskilt viktigt att nedanstående beaktas:

 Då föreslagen åtgärd ligger inom inre vattenskyddsområde för Värnamo stads vattentäkt kan 
åtgärd endast vara aktuell om det sker enligt rådande skyddsföreskrifter för vattentäkten 
(som är under ombearbetning i samråd med länsstyrelsen, betydande skärpningar är 
föreslagna) samt enligt huvudmannens för vattentäktens instruktioner TF/TU. 

 Åtgärd är även föreslagen inom vägområde där TF/TU är väghållare. Detaljprojektering samt 
fysiska åtgärder skall göras i samråd med väghållare för att åtgärden skall kunna accepteras. 

Förslag till beslut
 att godkänna informationen 
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