
Hällefors

Ny/re inv. Prio/DP Investeringsäskande Förändring av drift
Gata 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Beläggningsarbeten Reinv 1 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 0 0 0 0 0
Reinvesteringar väg och gatubelysning Reinv 1 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 -50 -50 -50 -50 -50
Upprustning av broar Reinv 1 500 500 500 3 700 500 0 0 0 0 0
Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärder Nyinv 1 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Summa 8 100 8 200 8 300 11 600 8 500 -50 -50 -50 -50 -50

Park 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Allé RV 63 Nyinv 2 300 300 300 0 0 50 60 70 0 0
Allé Sikforsvägen Reinv 200 0 0 0 0 20 20 20 20 20
Allmänna Parkinvesteringar Reinv 1 280 280 300 300 330 0 20 30 30 40
Fruktallmänning Nyinv 0 100 0 0 0 0 0 5 5 10
Knuthöjdsmossen, naturstig 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Summa 780 680 650 300 330 70 100 125 55 70

Idrott 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Baden Grythyttan-Sången Reinv 1 50 50 50 50 50 0 0 0 0
Summa 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0

Återvinning 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027

Vatten och avlopp 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Mindre ledningsarbeten Reinv 4 500 4 500 5 500 5 500 5 500 0 135 270 435 600
Mindre VA-anläggningar Reinv 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 150 300 450 600
Summa 7 500 7 500 8 500 8 500 8 500 0 285 570 885 1 200

Summa 16 430 16 430 17 500 20 450 17 380 20 335 645 890 1 220
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Ny asfalt på gator och vägar enligt beläggningsinventering som genom-
fördes 2020. Toppningar, ombyggnad och beläggningar i samband med 
va-ombyggnad i gator samt beläggning av befintliga grusvägar. När asfal-
ten spricker sönder eller det bildas spårbildningar i den så kommer det att 
läggas på ett nytt lager med asfalt. Åtgärden medför bland annat mindre 
skadeärenden, mindre arbete med potthålslagning och mindre utsläpp 
från motorfordon som trafikerar gator och vägar eftersom de kan åka med 
en jämnare hastighet, genom byte av gruset vid va-ombyggnad ökar vi 
bärigheten och den nya asfalten får längre hållbarhet.  

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Beläggningsarbeten 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Underhållsberget för ny asfalt på gator och vägar ökar progressivt framö-
ver. Kostnaden ökar för skadeståndsanspråk när trafikanter har skadat sig 
eller sitt fordon genom att exempelvis kört ner i ett potthål eller spricka. 
Trafikanter och eller turister får en negativ bild av kommunens vägnät 
när det kommer vara eftersatt. 

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

4 Drift- och Investeringsäskande 

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning och under-
hållsplan i Hällefors kommun 
Äskandet avser enklare reparationer, ommålningar, upprustningar eller 
framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av kom-
munens broar. 2023-2027 renoveringar efter besiktningar samt framtagen 
underhållsplan under 2021. 

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Upprustning av broar 500,0 500,0 500,0 3 700,0 500,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Effekten blir att vi inte klarar av säkerheten för trafikanter som ska vistas.     
på broarna. Vi utför reparationer efter utförda besiktningar.  
Äskningarna kan bli förskjutna beroende på intervaller på besiktningarna  
och typ av anmärkningar som måste åtgärdas 

 
6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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Ekonomienheten Hällefors 

 

 
 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Gatuingenjör som delas mellan 4 kommuner 
Beläggningsinventeringen visar på en stor underhållsskuld i alla fyra 
kommunerna (minst 260 miljoner på 10 år) 
Om vi ska klara av att omhänderta dessa ökade investeringar på gator och 
broar behöver organisation behöver förstärkas inom planering, beställ-
ning samt kontroll och uppföljning av leverans med en gatuingenjör. 
Total kostnad 710tkr, uträknad kostnad med andel per kommun. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Gatuingenjör Hällefors 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-
lys) 

En förutsättning för den utökade investeringstakten som framgår av be-
läggnings- och broinventeringarna är att en gatuingenjör kan omhänderta 
detta (klaras ej av i befintlig organisation). Om ej så blir fallet kan inve-
steringarna ej genomföras, och gator och broa blir i ännu sämre skick. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Kan ej omprioriteras inom befintlig ram. 
 

 
Namn Jan-Eric Andersson 
Titel Avdelningschef 
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Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

7 Drift- och Investeringsäskande 

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder ger samhället stora vinster 
genom att färre skadas och omkommer i trafiken och på sätt minskas 
vårdkostnaderna. Genom att skapa säkra gång- och cykelvägar till och 
från skolor, arbetsplatser och andra målpunkter skapas förutsättningar för 
ett hållbart resande som också påverkar människans hälsa. 
Dessa åtgärder skapar också en tryggare trafikmiljö vilket sannolikt på-
verkar människors inställning till kommunen i helhet. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Gång,- och cykelpassager, övergångsställen 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0  
 
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
8 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Reinvestering i trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder görs för att 
säkerställa att oskyddade trafikanter inte skadas, exempel på sådana åt-
gärder är; uppsättning och inköp av nya skyltar, byte av cykelbommar, 
vägräcken, hastighetsdämpande åtgärder, och utbyte räcken gångfållor 
utefter gångbanor. 

 
9 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att 
omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna 
finanseria behovet.  

 
Håkan Blaxmo 
Trafikingenjör 
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Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

10 Drift- och Investeringsäskande 

Armaturbyten till LED- teknologi, utförande som flerårsprojekt. Ger ökad 
tillgänglighet, minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning 
och minskad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbe-
stånd med anskaffningsår 1980-2011 minskar. Ombyggnad av befintliga 
belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part, utfö-
rande som flerårsprojekt. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Reinvestering väg och gatubelysning 2 300,0 2 400,0 2 500,0 2 600,0 2 700,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Drift och underhåll väg och gatubelysning -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
11 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Minskad tillgänglighet, ökade underhållskostnader, oförändrad energiför-
brukning och ökad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armatur-
bestånd installerade årtal 1980-2011 kvarstår. Befintliga belysningsan-
läggningar klassade som mindre säkra för tredje part behöver avvecklas. 
 

12 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter. 
 

Namn  
Titel  
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13 Sikforsvägen 

Allén längs Sikforsvägen väster om järnvägen är i dålig kondition. Trä-
den behöver förnyas och planteringsytorna måste skyddas från bilar samt 
gestaltas enhetliga. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
allé Sikforsvägen 200,0  
 
Upphöjd planteringsytor för träden behöver skötas för att säkra 
etableringen. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

14 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-
lys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver 
en kommunalpolitisk diskussion. Om inte allén förnyas fallera intrycket 
vid Sikforsvägen ytterligare i takt med att träd behöver tas ner.  

 
15 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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16 Allmänna parkinvesteringar 

Planteringar och möblering av allmänna parker och torg behöver förnyas 
kontinuerligt. Medlen behövs för att säkerställa grunduppdraget. 
Förbundet ansvarar för ca 110 soffor, bänkar och rastbord, ca 130 pap-
perskorger, ett större antal planteringskärl och övrigt mäblemang.  
Antalet sittmöjligheter behöver utökas för att bemöta behoven och befint-
liga behöver förnyas för ca 80tkr/år. För utbyte av p-korgar, urnor, mm 
rekommenderas en reinvestering på 100 tkr. Träd och andra planteringar 
behöver förnyas för ca 100 tkr för att vidmakthåller planteringar. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
parkutrustning och planteringar 280,0 280,0 300,0 300,0 330,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

20,0 30,0 30,0 40,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 20,0 30,0 30,0 40,0  

17 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-
lys) 

Om inte parkutrustning och planteringar förnyas påverkar detta det all-
männa intrycket negativt. 

 
18 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 

 
BEHOVSRAPPORT 
för drift och investeringar 
 

Sida 1 av 1 

 

 
 
 

  

 
 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☐ 
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  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

19 Drift- och Investeringsäskande-Naturstig vid Knut-
höjdsmossen, Hällefors 

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för ut-
veckling av grönstrukturen. Ett av förslagen är att utveckla en rundslinga 
Hällefors Kyrkby – Krokbornsparken - Knuthöjdsmossen. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Projektering 50,0  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
20 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver en 
kommunalpolitisk diskussion. 

 
21 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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22 Fruktallmänning 

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för ut-
veckling av grönytor och biologisk mångfald. Ett av förslagen är att plan-
tera fruktträd vid Lindholmstorpet. En motion om biologisk mångfald går 
ut på att främja växter med nektar och pollen. En fruktallmänning vid 
Lindholmstorpet eller på någon annan friyta berikar fågel- och insektsliv 
samt ger upphov till blomning och frukt som kan plockas. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
plantering av fruktträd 100,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
beskärning och skötesel 5,0 5,0 10,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

23 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-
lys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver 
en kommunalpolitisk diskussion. 

 
24 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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25 Allé RV63 

Hällefors kommuns förslag till grönplan gör rekommendationer för ut-
veckling av grönstrukturen. Ett av förslagen är att Grythyttevägen 
(RV63) förses med trädplanteringar och att tydliggöra infarter till centru-
met. 
Arbeten påbörjades under 2016, träd planterades 2017 och 2018 på östra 
sidan mellan Basvägen och Kyllervägen. Under 2019 och 2020 plantera-
des en trädrad på västra sidan. Som nästa avsnitt föreslås att plantera från 
korsningen RV63/Silvergruvvägen norrut. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Planteringar mellan Silvergruv- och Kyllervägen 300,0 300,0 300

 
För att sköta allén på effektivt sätt behöver marken anpassas för 
maskinskötsel. Kostnader för slaghack och trädvård tillkommer. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
beskärning och skötesel 50,0 60,0 70,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

26 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-
lys) 

Ambitionsnivån för en utveckling av kommunens allmänna ytor kräver 
en kommunalpolitisk diskussion. Åtgärden är påbörjat och om komplette-
ring med fler träd inte genomförs de närmaste åren kommer allén ge ett 
ojämnt intryck och infarten utvecklas inte till en vacker allé. 

 
27 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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  Om ja, vilken:         …………………………………………………………. 

28 Drift- och Investeringsäskande 

Underhållsplan Idrott Hällefors 
 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Grythyttan bryggor 50,0 20,0
Grythyttan Bänkbord 20,0
Sången Rep bryggor 40 40
Sången Grus parkering 10 10
Ospec utrustn,beslag rör badstege 10 10 20 20

 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
29 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

 
30 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Namn 
Titel 
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1 Hällefors 
Mindre ledningsarbeten 

Nybyggnation och byte av befintligt ledningsnät. Statusen på ledningsnä-
tet är mycket dålig och utbytestakten behöver ökas.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

4 500 4 500 5 500 5 500 5 500  
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 135 270 432 600
SUMMA 0 135 270 432 600  

2 Konsekvensanalys 

Utbytestakten är för låg. Reparations- och driftkostnader ökar väsentligt 
och vattenförsörjningen riskeras. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Markus Orre 
Avdelningschef VA 
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4 Hällefors 

Mindre VA-anläggningar 

Underhåll av befintliga mindre VA-anläggningar för att bibehålla en god-
känd status. Upprättande och revidering av vattenskyddsområden samt 
utredning av reservvattentäkter. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000  
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 150 300 450 600
SUMMA 0 150 300 450 600
Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. 
 

5 Konsekvensanalys 

Om investeringsmedel inte frigörs riskerar anläggningarna att bli ut-
dömda och det blir svårt att möta kommande lagkrav. Även Vatten-
skyddsområden bör upprättas/revideras enligt nya lagkrav. Större drift-
störningar kan komma att ske med miljöpåverkan som följd. Även Vat-
tenkvalitén riskeras att försämras. 

 
6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
 
Markus Orre 
Avdelningschef VA 
 
 
 
 


