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Kommunala skäl för 
arbete med 
infrastruktur, 
transporter, 
kommunikationer och 
IT  
 
Infrastruktur, Transporter 
En väl fungerande transport-
infrastruktur med god kapacitet är 
en stor och viktig förutsättning för 
ekonomisk tillväxt. 
Transportinfrastrukturen har stor 
betydelse för alla, då den 
används såväl av enskilda 
privatpersoner som hushåll, 
företag, myndigheter, 
organisationer med flera. 
Transportinfrastrukturen används 
för mängder av ändamål med stor 
vikt i kommunen såsom 
godstransporter, tjänsteresor, 
utbildningsresor,  arbets-
pendling, inköpsresor, 
serviceresor, fritidsresor, 
semesterresor mfl 
Effektiva godstransporter är en 
förutsättning för 
konkurrenskraften inom industri 
och handel. 
 
Även logistiken är ett viktigt 
konkurrensmedel för företag som 
satsar på att rätt produkt skall 
finnas på rätt plats vid rätt tillfälle. 
Med en effektiv logistik kan 
kapitalbindning minska. 
Industriutveckling går från 
kapacitetsstyrd till kundorienterad 
produktion. Det betyder att 
kraven på precision och flexibilitet 
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i transportsystemet växer liksom 
kravet på identifiering och 
följande av godset ända ner på 
kollinivå. 
Den mest månganvändbara 
transportinfrastrukturen är 
vägarna men även järnvägen är 
av stor  
betydelse för hela kommun.  
 
Trafiksäkerhet 
Kommunen har skäl och ansvar 
att arbeta med trafiksäkerhet på 
ett flertal olika sätt. 
Trafikskadorna är ett 
folkhälsoproblem. Kommunen har 
ett tydliggjort  ansvar för 
invånarnas hälsa och alla 
åtgärder som kan öka 
trafiksäkerheten bör utnyttjas. När 
riskerna för trafikolyckor 
minimeras ökar tryggheten och 
livskvaliteten. Trygghet i trafiken 
kan ses som människors 
upplevelse  av att det innebär 
liten risk att vara trafikant och 
befinna sig i trafikmiljön. 
Kommunen har också ett ansvar 
som väghållare. Ett ansvar för att 
bygga och underhålla gator och 
vissa vägar samt ett 
funktionsansvar för hela trafik-
systemet, dvs att trafiken och 
trafikanterna ska fungera väl och 
säkert och utan onödiga risker. 
Kommunen är även beställare av 
transporter, tillhandahåller vissa 
transporttjänster och är 
arbetsgivare med ett stort antal 
anställda som under arbetstid 
befinner sig på resa. 
  
Post, telekommunikation 

Kommunens invånare och 
näringsliv behöver säkra och 
effektiva post och 
telekommunikationstjänster.  
 
IT 
Datakommunikation i höga 
hastigheter skapar tillsammans 
med informationstekniken i 
grunden nya förutsättningar för 
utveckling inom kommunen 
I många verksamheter blir i både 
varu- och tjänsteproduktion blir 
geografisk avstånd mindre 
viktiga. För allt fler människor blir 
det möjligt att välja var de vill bo 
och arbeta i egna företag eller i 
anställning med möjlighet till 
distansarbeten. 
I glesbygd kan användningen av 
IT bli en avgörande faktor för ett 
företags utveckling och framtid. 
Alla företag oavsett storlek är 
beroende av att investeringar 
görs i telenäten så att den nya 
tekniken kan användas.  
Kommunen har en självklar 
uppgift att med hjälp av den nya 
tekniken skapa möjligheter och 
förutsättningar 
 
Kommunala mål 
Infrastruktur, 
transporter, 
kommunikationer, IT 
 
Kommunens mål 
överensstämmer i stort med de 
kommunala skälen till att arbeta 
med infrastruktur, transporter, 
kommunikationer och IT. 
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Kommunens målsättning är att 
aktivt arbeta för goda 
förutsättningar för 
persontransporter och 
godstransporter, kommunikation 
inklusive IT vilket utgör 
grundförutsättningarna för 
boende och näringslivsutveckling. 
 
Ånge kommun har ett strategiskt 
läge vid järnvägsknuten mellan 
Sundsvall och Trondheim, 
respektive stambanorna för 
järnvägen. Dessutom finns i Ånge 
en av landets största bangårdar. 
Den kan även få en betydande 
roll i framtidens transportssystem. 
 
Bristande underhåll, 
tjälavstängningar och dålig 
bärighet skapar problem och 
höga tranportskostnader för bland 
annat skog o handel. Arbete för 
förbättringar prioriteras. 
 
Dessutom skall ett förstärkt 
trafiksäkerhetsarbete utveckla 
tryggheten för speciellt barn, 
äldre och funktionshindrade. Ett 
arbete för att i dialog nå förnyelse 
och förbättring av gatumiljön, 
infarter mm allt för att skapa ett 
attraktivare samhälle för boende 
och besökare initieras.  
Miljöfrågorna främst de olika 
miljökvalitetsmålen av särskild 
betydelse för transporter 
analyseras vidare tillsammans 
med näringen.  
 
IT 
- Kommunen ska verka för 
fortsatt utbyggnad av infrastruktur 

för data- och telekommunikation 
av hög kvalitet i kommunen, så 
att den nya tekniken blir tillgänglig 
för kommuninvånarna, för 
näringarna och för de offentliga 
verksamheterna. 
Program för utbyggnad av IT-
infrastruktur i kommunen 
fastställdes av 
kommunfullmäktige 2005-05-16 § 
22. 
- Demokrati och inflytande. 
Informationstekniken ska på olika 
sätt användas för att underlätta 
och stimulera kommuninvånarnas 
aktiva deltagande i 
samhällsfrågorna bland annat 
genom att göra information  om 
kommunens beslut mer 
lättillgänglig 
- Förskola och skola ska på ett  
demokratiskt och rättvist sätt 
skapa 
likvärdiga förutsättningar för alla, 
där informationstekniken ska vara 
ett verktyg/redskap för att höja 
kvalitet och effektivitet i lärandet 
- Näringsliv och arbete 
Möjligheterna att leva och verka i 
kommunen ska förbättras genom 
att informationstekniken används 
och vidareutvecklas för att bidra 
till tillväxt inom kommunens 
näringar som därigenom kan  
behålla och skapa nya arbeten. 
Teknik och miljö 



ÖVERSIKTSPLAN  5 (35) 

för utveckling av Ånge kommun   
 

Infrastruktur, transporter,  Temahäfte 8 
kommunikationer, IT  
 

Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 

Informationstekniken ska 
användas som ett viktigt redskap 
i arbetet för en bättre miljö och 
bidra till ett effektivt 
resursutnyttjande där hela 
livsmiljön vinner fördelar på vårt 
sätt att leva. 
 
Infrastruktur, 
transporter, 
kommunikationer, IT i 
översiktsplanen 
 
Infrastruktur, transporter, 
kommunikationer, IT; 
Det är en kommunal 
angelägenhet att planlägga 
användningen av mark- och 
vatten. Det är planeringens 
uppgift att bland annat; 
-främja goda miljöförhållanden 
och en långsiktigt god hushållning 
med mark- och vattenområden, 
energi och råvaror 
-främja en från social synpunkt 
god livsmiljö 
-medverka till en ändamålsenlig 
struktur av bebyggelse, 
grönområden, 
kommunikationsleder och andra 
anläggningar. 
 
Områden med särskilda värden 
och kvaliteter ska skyddas 
exempelvis oexploaterade större 
områden med höga naturvärden, 
höga kulturvärden, höga 
friluftsvärden samt ekologiskt 
känsliga områden. 
 
Även områden med resurser som 
är lämpliga att nyttja för olika 

ändamål kan åtnjuta ett skydd . 
Andra områden kan åtnjuta ett 
skydd för uttag av mineraler och 
andra värdefulla ämnen eller för 
infrastrukturanläggningar av vikt. 
Dessutom har riksintressen lagts 
fast för vissa större områden med 
höga natur- och kulturvärden som 
skall skyddas mot ingrepp. 
 
Varje kommun skall ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen skall 
ge vägledning för beslut om 
användning av mark- och 
vattenområden samt om hur den 
bebyggda miljön skall utvecklas 
och bevaras. 
Kommunen skall i 
översiktsplanen redovisa 
områden av riksintresse och ange 
hur riksintresset ska tillgodoses i 
samhällsplaneringen. 
 
• För avsnitt infrastruktur,  
transporter, kommunikationer, 
IT väljer kommunen att 
konstatera att goda 
förutsättningar för resande och 
transporter, kommunikation 
inklusive IT utgör 
grundförutsättningar för boende 
och näringslivsutveckling. 
Kommunens roll omfattande 
frågor om infrastruktur, 
transporter, kommunikationer och 
IT i översiktsplanering kan mer 
beskrivas som ett arbete för att 
aktivt främja och driva på en 
positiv utveckling. För ett aktivt 
arbete krävs goda kunskaper och 
aktuellt faktaunderlag, vilket är 
syftet med detta temahäfte. Ett 
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vidare syfte är naturligtvis att 
belysa hela ämnesområdet och 
sambanden med andra sektorer 
inom kommunen. En mer 
traditionell kommunal roll inom 
ämnesområdet, med uttalad 
fysisk planering för nybyggnad av 
vägar mm, är ej aktuell för vår 
kommun. Kommunen redovisar 
även befintligt vägsystem, 
järnväg , samt IT infrastruktur 
samt de riktlinjer som gäller 
ombyggnad, komplettering och 
etablering mm.  
 
• Vägar 
Inom kommunen finns ett väl 
utbyggt vägnät.  
Utbyggnader av allmänna vägar 
utanför detaljplanelagt område 
prövas enligt väglagen. 
Enskilda vägar prövas av 
anläggningslagen.  
 
Kommunen verkar för tjälsäkring 
och förbättring av  bärighet  i 
samverkan med näringslivet. 
Bristande bärighet och därmed  
bristande tillgänglighet för 
godstransporter avgörs främst av 
de bärighetsbegränsningar som 
förekommer på vägnätet. 
Begränsningar är dels 
permanenta , dels tillfälliga under 
den del av året då tjällossning 
förekommer.  
Den låga vägstandarden får 
negativa konsekvenser främst för 
skogsindustrin. För boende och 
besökare innebär tjällossning att 
framkomlighet och komfort 
minskar samt att slitage på fordon 
ökar. 

Se vidare regional komplettering 
av remissversion nationell plan 
för vägtransportsystemet för åren 
2004-2015 sid 19 vilket anger 
vilka förbättringar som planeras. 
 
Kommunen ska ha dialog med 
- näringslivet och 
- intresseföreningarna  
i syfte att samla fakta om behov 
av vägförbättringar. 
 
• Vägverket anger i en 

förteckning  
vilka vägar som Vägverket 
bedömer vara av riksintresse.  
- Vägar som ingår i den svenska 
delen av det transeuropeiska 
transportnätet.  
Inom EU finns ett transeuropeiskt 
nät utpekat inom transportsektorn 
TEN- nätet. Målet med dessa 
vägar är att säkerställa varaktig 
framkomlighet för personer och 
varor under bästa betingelser ur 
socialt, säkerhets- och 
miljöhänseende samt att 
integrera alla transportslag  Det 
svenska TEN-nätet utgörs av 
delar av det nationella 
stamvägsnätet. 
I vår kommun ingår E14. 
 
- Övriga nationella och regionala 
vägar som är av riksintresse.  
  - Det nationella stamvägnätet, 
vars omfattningen har lagts fast 
av riksdagen. 
I vår kommun ingår E14. 
 
  - Förbindelser mellan regionala 
centra 
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som residensstäder, 
högskoleorter 
I vår kommun saknas dessa 
vägar 
 
  - Vägar som är av särskild 
betydelse för regional eller 
interregional trafik 
ex viktiga förbindelselänkar 
mellan olika delar i det nationella 
stamvägnätet. I denna kategori 
ingår även vägar som leder till 
andra verksamheter som är av 
riksintresse och som har stora 
transportbehov. 
I vår kommun ingår 
Väg 83 delsträcka E14-Ånge-
Östavall  
Väg 315 delsträcka från Rätan in 
till Östavall. Viktig förbindelse från 
E14 till Härjedalsfjällen och 
Norge.  
 
- Vägar som förbinder 
kommunikationsanläggningar av 
intresse. 
I vår kommun saknas dessa 
vägar. 
Kommunen accepterar 
ovanstående redovisade vägar 
som riksintresse. 
 
Vägtrafikbuller riktlinjer 
Källa: Vägverket 
För bostäder och vårdlokaler 
30 db (A) ekvivalent inomhus  
45 db (A) maximalnivå inomhus, 
nattetid 
55 db (A) ekvivalent utomhus vid 
fasad och uteplats 
70 db (A) maximalnivå vid 
uteplats i anslutning till bostad 

Se vidare temahäfte 22 Miljö 
samt miljö- och riskfaktorer. 
 
• De avsnitt i detta temahäfte/ 

plan,  
som rör trafiksäkerhet skall även 
utgöra kommunens 
Trafiksäkerhetsplan (Ts plan)  
Trafiksäkerhetsarbetet skall 
innehålla en dialog med följande 
grupper: 
- handikapporganisationer, 
pensionärsorganisationer, skolan, 
polisen 
- tranportörer och övrigt näringsliv 
- intresseföreningar 
med syfte att diskutera 
trafiksäkerhet och föreslå 
förbättringar. 
Till stöd för dialogen ajourhålls 
statistik som olyckor mm. 
 
• Försiktighet bör tillämpas vid 
spridning av vägsalt speciellt 
invid identifierade och redovisade 
höga naturvärden och 
vattentäkter. 
 
• Gång och cykelvägar 
Befintligt behov av Gång och 
Cykel vägar (GC) på statliga 
vägavsnitt: 
 
Väg (i vägnummerordning) 
83 i Ånge 
507 från Ringdalen till Alby 
511 Sörhångsta - skolan i 
Ljungaverk 
511 Erikslund 
531 Ljungaverk- Byn korsning 
525 
531 Byn korsning 525 – Fränsta 
skola 
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531 Bro över Ljungan i 
Ljungaverk 
553 Torpshammar C- Backetjärns 
camping 
 
• Järnvägar 
Kommunen har, genom sitt 
strategiska läge mitt i landet, 
tillgång till ett väl utvecklat 
järnvägsnät med goda 
transportmöjligheter till hela 
landet. 
Det är av största vikt att en 
fortsatt utveckling av 
järnvägsnätet ger snabba, säkra 
och effektiva transporter av både 
personer och gods. 
Snabbtågtrafik mellan Sundsvall 
– Ånge – Östersund är av stor 
betydelse för utveckling av 
kommunen. 
Kommunen avser i möjligaste 
mån stödja utbyggnad och 
förbättring av järnvägsnätet. 
Kommunen väljer vidare att 
redovisa 
dagens järnvägsnät, se karta och 
de förbättringar som är aviserade. 
Genom goda kunskaper avser 
kommunen att aktivt arbeta för en 
utveckling av järnvägen och dess 
knutpunkter. En utveckling som 
kan bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling. Vägledning i olika 
planeringssituationer nås via 
www.banverket.se. Järnväg och 
samhälle, markanvändning i 
järnvägens närhet.  
 
 
Byggande av järnväg innebär att 
anlägga en ny järnväg, lägga om 
spår i en ny sträckning, lägga ut 

ytterligare spår och på annat sätt 
bygga om en järnväg. 
 
Prövning av järnvägsprojekt inom 
eller utom detaljplanelagt område 
sker enligt lagen om 
järnvägsbyggande. 
Vid planläggning, byggande och 
underhåll av järnväg skall hänsyn 
tas till både enskilda intressen 
och allmänna intressen såsom 
miljöskydd, naturvård och 
kulturmiljö. En estetisk utformning 
skall eftersträvas. 
 
Banverket definierar järnvägen 
som riksintresse enligt följande: 
samtliga spår och 
spåranläggningar som tillhör 
stomnätets infrastruktur (inklusive 
Malmbanan) samt vissa 
länsjärnvägar. Mark- och 
vattenområden av sådan 
betydelse för järnvägssystemet 
att de är av riksintresse för 
kommunikations- 
anläggningar, enligt 3 kap. 8§ 
miljöbalken. 
Avgränsningen inkluderar de 
stationer för resandeutbyte och 
bangårdar för godshantering och 
övriga spår-anslutningar som 
behövs för att säkerställa 
transportfunktionen. 
 
- Stomnätets samtliga spår och 
spåranläggningar är av 
riksintresse. 
I vår kommun är det:  
Järnvägen mellan Ånge och 
Ljusdal och vidare söderut 
Järnvägen mellan Ånge till 
Östersund och vidare mot Norge 
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Järnvägen mellan Ånge och 
Sundsvall och vidare 
 
- Länsjärnvägar av riksintresse 
I vår kommun saknas dessa 
järnvägar 
 
- Till järnvägens riksintresse hör 
även nya stråk enligt 
stomnätsplanen samt 
markreservat för planerade ny- 
och ombyggnadsåtgärder som 
kan förväntas ingå i detta nät.  
 
Planerade projekt som berör 
stomnätet: 
Persontrafik enligt Banverkets 
Framtidsplan 2004 -2015 
Det svenska järnvägsnätet 
bedöms fram till år 2030 
utvecklas så att järnvägen 
söderifrån över Ljusdal fram till 
Ånge klassas som en övrig 
snabbtågssträcka med en 
maximal hastighet på 200km/h . 
I Banverkets framtidsplan 2004-
2015: 
På norra stambanan mellan 
Gävle över Ånge till Östersund 
slutförs snabbtågsanpassningen i 
mitten av perioden. Banan 
kommer att uppgraderas och 
snabbtåg kommer att införas. 
 
Godstrafik enligt Banverkets 
Framtidsplan 2004-2015 
Sträckan Kilafors – Ånge – 
Långsele - Vännäs skall ställas 
ordning för att klara  transporter 
som kräver utökad lastprofil 
och/eller höjd bärighet. Detta för 
att klara  transporter av 

stålämnen med 25 tons axellast 
från 2006. 
Efter Botniabanans trafikstart 
kommer sträckan att användas 
som bana för lättare gods sam 
fungera som reserv- och 
tomgångsbana. Parallellbanan  
I inlandet kommer därför att ges 
en lägre prioritet vad gäller 
uppgradering och 
vidmakthållande jämfört med den 
kustnära banan. 
 
Huvudvägarna för tung godstrafik 
mellan Botniabanan och 
Ostkustbanan respektive 
stambanan genom övre Norrland 
och Norra stambanan är  
sträckorna Vännäs - Umeå samt 
Söderhamn - Kilafors. Trafik 
kommer också att vara möjlig på 
sträckan Sundsvall - Ånge. 
 
Banverket har inom sitt  
verksamhetsområde skyldighet 
att bevaka riksintresset för 
kommunikationer. Det sker 
genom att Banverket lämnar 
uppgifter till länsstyrelserna som i 
samband med kommunernas 
översiktsplanering har att bevaka 
att riksintressena respekteras. 
Länsstyrelserna har dessutom 
möjlighet att ingripa mot andra 
kommunala beslut avseende 
planläggning och ärenden om 
bygglov och förhandsbesked om 
dessa kan bedömas strida mot 
riksintresset. 
 
Buller och vibrationer i 
järnvägens absoluta närmiljö kan 
beröra många boende. Banverket 
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har i samarbete med Boverket 
och Naturvårdsverket tagit fram 
riktlinjer för buller och vibrationer 
från spårbunden linjetrafik. Se 
även www.banverket.se 
Riktlinjer för buller från 
spårbunden trafik. 
30 dB(A) ekvivalent inomhus 
avser boningsrum, ej hall, förråd, 
wc 
45 dB(A) maximalnivå inomhus 
avser utrymme för sömn och vila 
under tidsperioden 22.00-06.00 
samt övriga bostadsrum 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus 
vid uteplats 
60 dB(A)frifältsvärde 
70 dB(A)maximalnivå vid uteplats 
Banverkets mätning se temahäfte 
22 Miljö- samt miljö- och 
riskfaktorer. 
 
Järnvägsöverfarter 
Vid planering av gång- och 
cykelvägar, snöskoterleder, gator 
och vägar skall dessa så långt 
som möjligt passera järnvägen 
planskilt för att undvika risk för 
olyckor. 
 
Elektromagnetiska fält 
inkluderar elektriska och 
magnetiska fält vid överföring av 
energi i järnvägens elektriska 
ledningar. När inga tåg passerar 
alstras normalt inget magnetfält. 
Det finns idag inga riktlinjer för 
gränsvärden. 
Några exempel Källa Banverket: 
Järnväg när tåget passerar 0,3-1 
mikrotesla på 20 m avstånd. 

Kraftledning 0,3- 3 mikrotesla på 
50 m avstånd. (Hårtork 1-6 
mikrotesla på 1 dm avstånd) 
 
• För att mark skall få användas 

för  
bebyggelse krävs  att den har 
prövats från allmän synpunkt 
lämpad för ändamålet.  
Det är av vikt att ny bebyggelse ej 
tillåts inom områden med högt 
buller eller starka vibrationer. 
(Buller och vibrationer från 
spårbunden trafik redovisar 
Boverkets, Naturvårdsverkets och 
Banverkets samlade policy). 
 
• För nya fastighetsbildningar 

krävs  
trafiksäker väganslutning enligt 
fastighetsbildningslagen. 
 
• Vattentäkter inom järnvägens  
närområde undviks i möjligaste 
mån. 
Befintliga vattentäkter identifieras 
och införs i kommunens GIS. Se 
även temahäfte 5 Vatten - 
dricksvatten . 
 
Tele, radio 
Telenät av olika slag finns 
utbyggda efter järnvägar och 
bangårdar. Nätet innehåller 
kablar och radionät. Ofta är 
kablarna etablerade och 
gemensamma med Skanova. I 
vanliga fall ligger kablarna i 
banvallen men de kan också följa 
spåret utanför järnvägsområdet. 
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• Transporter  
Ett väl fungerande 
transportsystem är av avgörande 
betydelse för såväl 
kommuninvånarna som 
näringslivet och inkluderar både 
persontransporter och  
godstransporter. 
Kommunens roll för transporter i 
översiktsplanering kan ses som 
ett arbete för att aktivt främja och 
driva på en positiv utveckling. 
Kommunen väljer därför att peka 
på faktorer av betydelse för ett 
väl fungerande 
godstransportsystem. Faktorerna 
belyses vidare i dialog med 
näringen och de sektorer som i 
övrigt är beroende av 
transportssystemet. Genom goda 
kunskaper och en dialog avser 
kommunen att aktivt arbeta för 
effektiva och säkra transporter. 
Se även trafiksäkerhet tidigare i 
detta avsnitt. 
 
Ett väl fungerande 
godstransport-system är 
beroende främst följande faktorer: 
- infrastrukturen med vägar, 
järnvägar  
- tillgången på fordon, lastbärare 
- de administrativa 
förutsättningarna som lagar och 
förordningar 
- rådande marknads- och 
ekonomiska förutsättningar 
- transportköparnas krav 
 
Transportköparens krav :  
Källa: Godstransportdelegationen 
kan sammanfattas enligt följande: 

- transporttiden, tillräckligt kort för 
att bidra till att stärka 
konkurrensförmågan 
- leveransprecision, pålitlighet 
skall vara hög vad avser gods 
och omgivning 
- säkerheten skall vara hög för att 
undvika skador på gods och 
omgivning 
- informationen ska var tillräcklig 
och snabb för att upprätta 
transporttider eller undvika 
förseningar 
- flexibilitet som skall vara 
tilläckligt god för att medge 
konkurrenskraftiga 
transportlösningar för olika 
varugrupper och marknader 
- effektivitet, vara tillräckligt hög 
för att överbygga det svenska 
avståndshandikappet till 
huvudmarknader 
 
Vad gäller godstransporter och 
logistik är följande områden av 
stor vikt 
- varudistribution , samverkan, 
ruttplanering samt utformning av 
fordon och hanteringsutrustning 
- information  i transportkedjan 
och i hanteringsprocessen 
- lagerutformning och 
lagerlokalisering,  
- intermodala transporter system, 
organisation, fordons- och 
terminalutformning mm 
Antal ton som per lastbil passerar 
ett antal knytpunkter redovisas se 
sid 49. 
• Del UMTS  
Telenätets master är en viktig del 
av samhällets infrastruktur och 
blir  därför ett av flera allmänna 



ÖVERSIKTSPLAN  12 (35) 

för utveckling av Ånge kommun   
 

Infrastruktur, transporter,  Temahäfte 8 
kommunikationer, IT  
 

Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 

intressen som skall vägas mot 
andra allmänna intressen och 
enskilda i planering och 
lovgivning. 
UMTS kommer att använda en 
högre frekvens än dagens GSM – 
nät. Räckvidden blir kortare och 
uteffekten lägre. Därför kommer 
ett 3-4 gånger tätare nät av 
sändare. Målet är enligt 
riksdagens beslut att 99,8% av 
befolkningen skall ha tillgång till 
3G nätet från och med år 2004. 
 
I stadsmiljö (osäkert hur det blir i 
våra tätorter) kommer antenner 
att placeras med ca 250 meters 
mellanrum och på landsbygden 
med knapp en mils mellanrum. 
Förutom master ca 40-60 m höga  
kommer antenner och 
teknikbodar att ingå i 
basstationerna. 
 
Alla nya master kräver bygglov, 
PBL 8:2 pkt 5. Lovplikten har 
tillkommit för att kunna bedöma 
hur master inverkar på stads och 
landskapsbilden och hur 
säkerhetsfrågorna beaktas. 
Antenner inom 
detaljplanelagtområde kräver lov 
endast om de avsevärt påverkar 
byggnadens utseende. 
 
Checklista lokalisering av master 
Källa :Utbyggnad av UMTS nätet i 
Västernorrlands län Länsstyrelsens 
riktlinjer vid samråd. 
”Mastiga frågor” Svenska kommun-
förbundet 
 
Lokalisering av mast inom 
detaljplanelagt område. 

En lokalisering av mast inom 
detaljplanelagt område är inte en mindre 
avvikelse från plan om ändamålet mast 
saknas i planen Antenner som kan 
placeras på tak eller fasader omfattas 
inte av plankravet utan kan prövas direkt 
i bygglov. 
Det skall alltid göras en bedömning om 
antennens placering och påverkan på 
byggnaden eller anläggningen ur 
arkitektonisk synvinkel. 
Om antennen avsevärt påverkar 
byggnadens utseende inom 
detaljplanelagt område krävs bygglov. 
Fastighetsägarens godkännande är 
självklart nödvändigt. 
Inom detaljplanelagt område avsett för 
till exempel el- eller teleändamål kan 
bygglov för master normalt lämnas 
eftersom ändamålet är prövat för den typ 
av tekniska anläggningar det rör sig om. 
Till bygglovsansökan fogas nybyggnads-
karta om det rör sig om bygglov inom 
detaljplanelagt område 
 
Lokalisering av mast utom 
detaljplanelagt område. 
Utanför detaljplanelagt område kan 
bygglov ges med stöd av översiktsplan. 
Bygglov får dock inte ges om mastens 
placering strider mot översiktsplanens 
syften. 
Vid bygglovsansökan utanför 
detaljplanelagt område krävs en karta 
som visar var masten- anläggningen ska 
placeras. Vidare ska måttsatta 
huvudhandlingar ritning på master, 
basstationer mm inlämnas som t ex 
redovisar strålberäkningar. 
Operatören bör samråda med 
kommunen i ett tidigt skede för att 
komma överens om handlingarnas 
omfattning och utformning eftersom det i 
regel kommer att röra sig om prövning 
för ett flertal master. 
 
Om verksamheten kan medföra skada 
på natur- eller kulturmiljön ska ärendet 
anmälas till länsstyrelsen för samråd 
enligt Miljöbalken 12 kap 6§ Miljöbalken 
Av innehållet i lagtexten tolkar 
länsstyrelsen följande: 
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Naturmiljö tolkas vidsträcks och omfattar 
allt som brukar kallas naturen; skilda 
naturmiljöer både på land och i vatten, 
växter och djur, berggrund, jordlager, 
men även landskapsbilden. Även 
kulturmiljöer ingår i de fall 
kulturmiljöerna också kan sägas utgöra 
naturmiljöer. Länsstyrelsen förbehåller 
sig i dessa sistnämnda fall en vidsträckt 
tolkning. Natur i tätortsnära områden 
ingår dock inte planlagda och 
exploaterade områden i tätortsmiljöer. I 
vissa fall kan dock åtgärder i sistnämnda 
områden ha inverkan från 
landskapsbildssynpunkt på ett större 
område och därmed vara aktuellt för 
anmälan om samråd. 
Väsentlig ändring av naturmiljön är en 
bedömningsfråga där dels områdets 
karaktär och känslighet beaktas dels 
åtgärden som sådan och dess inverkan 
på naturmiljön. I områden med höga 
naturvärden kan en förhållandevis liten 
åtgärd bedömas innebära väsentlig 
ändring av naturmiljön. Uppförande av 
master har förutom påverkan på 
naturmiljön på etableringsplatsen i större 
eller mindre grad, betydelse för 
landskapsbilden genom masternas 
synlighet på långt håll. Vid bedömningen 
måste beaktas inte enbart själva masten 
utan även de andra åtgärder som skall 
vidtas som väg och ledningsdragningar 
samt uppförande av byggnader. 
Länsstyrelsens prövningsgrunder: 
Landskapsbild 
1973-03-28 Lomtjärn i Torps socken , 
natur- och kulturmiljöer, indirekta 
effekter väg luftdragen ledning, 
teknikbods placering, elektromagnetiska 
fält, bygglov kommun, hindersprövning 
luftfartsverk mfl 
  
Kraven enligt lagen om vad en anmälan 
för samråd skall innehålla är relativt 
begränsad. 
Utanför detaljplan krävs ej lov för 
placering av antenner i tex befintliga 
master.  
Eftersom masterna når en gräns över 20 
meter som finns för hinder för luftfart 

skall samråd ske med luftfartsverket och 
försvarsmakten sk hindersprövning. 
 
Lokalisering av masterna kan även vara 
av stor vikt för räddningstjänstens 
helikopterverksamhet varför samråd 
rekommenderas med den lokala 
räddningstjänsten. 
 
Om två eller flera riksintressen kommer i 
konflikt med varandra ska företräde ges 
till det intresse som är av störst 
betydelse för en långsiktigt god 
hushållning av naturresurser. 
 
 
Områden med förordnande om  
skydd enligt miljöbalken 
nationalpark, naturreservat, 
biotopskydd är olämpliga 
etableringsområden. 
 
• Oro för strålning  från de nya  
masterna kan skönjas. 
WHO, Väldshälsoorganisationen, 
har i olika sammanhang anfört att 
det inte finns behov av 
skyddszoner kring master och 
teknikbodar. 
Statens Strålskyddsinstitut har 
heller inte redovisat 
skyddsavstånd eller behov av 
skyddsavstånd. Institutet arbetar 
med att ta fram allmänna råd om 
begränsning av allmänhetens 
exponering för elektromagnetiska  
fält 0-300GHz. 
Möjligheten att i översiktsplanen 
markera strålningsfria eller låg-
strålande zoner är ännu ej 
utredda. 
Om det finns skäl kan 
skyddsavstånd för olika 
störningar läggas in i detaljplaner 
i anslutning till bostäder, skolor 
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och förskolor enligt förarbetena i 
PBL. 
Kommunen följer aktivt 
utvecklingen vad gäller denna typ 
av strålning. 
Möjligheter att vid eventuella  
behov markera strålningsfria 
zoner i översiktsplanen är oklara. 
 
• Övrigt; samordning av master 
och operatörer eftersträvas. Krav 
kan ställas på lämplig placering 
och utformning så att man når 
långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och slår vakt om 
natur- och kulturmiljön. 
 
• Lokalisering bör främst ske 

inom  
områden med befintliga vägar 
eller i dess närhet. 
 
• IT 
Kommunen anger översiktligt ett 
tänkt målnät på 5-10 års sikt. 
Utdrag ur 
IT infrastrukturprogram 2004-
2008. 
Utbyggnaden av IT 
infrastrukturen enligt karta antas 
ha ett högt allmänt intresse.  
 
Vid alla aktiviteter som berör 
mark- och vatten skall hänsyn 
tas till objektets status och för 
åtgärden, aktiviteten gällande 
lagstiftning. 
 
Avvägning mellan allmänna 
intressen sker genom att 
beakta översiktsplanens 
målsättningar och fakta för 
varje berört område. 

 

Kommunala åtgärder 
i översiktsplaneringen 
Trafiksäkerhetsfrågorna 
återupptas i form av tidigare 
Trafiksäkerhetsgrupp. 
Gruppen diskuterar och listar 
förbättringsområden, informeras 
om planerade åtgärder samt 
prioriteringar av vägförbättringar. 
 
Fortsättning av den dialog som i 
samarbete syftar till attraktivare 
tätorter, infarter, gator och byar. 
 
Ständig förbättring av 
kommunens GIS. Kartbasens 
lägesbundna information 
uppdateras kontinuerligt. 
Dessutom vidareutvecklas 
kartprodukterna för allmän 
användning.  
 
Kommunala åtgärder i 
översiktsplaneringen tas 
årligen fram i samband med 
den årliga 
kompletteringen/ajourhållninge
n för att bidra aktivt till 
utvecklings- och 
planeringsarbetet. 
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Beskrivning av infrastruktur, transporter,  
kommunikationer och IT 
 
Vägar 
Källa: Fakta om Västernorrland 2005, utgiven av Länsstyrelsen Västernorrlands län 
 
  Riksvägar länsvägar enskilda vägar med statsbidrag 
Ånge  
Västernorrland  649 km 4 459 km 2 670 km 
Andelen belagda riks- och länsvägar är  63%. 
 
För nyare Fakta om Västernorrland, se www.y.lst.se. 
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Karta vägar samt järnvägar 
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Källa: Banverket – Mellersta banregionen  
 
Stråktyper i Västernorrland 
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Källa: bilaga 2 ur förslag till länstransportplan.  
Länsplan för regional transportinfrastruktur 2004-2015 Länsstyrelsen 
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Trafikflöde fordon i Västernorrland 
Källa bilaga 3 ur förslag till länstransportplan. Länsplan för regional transportinfrastruktur 
2004-2015 Länsstyrelsen Västernorrland 
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Trafikflöde lastbilar  
källa bilaga 4 ur förslag till länstransportplan Länsplan för regional transportinfrastruktur 2004-
2015 Länsstyrelsen  Västernorrland 
 

 
 



ÖVERSIKTSPLAN  21 (35) 

för utveckling av Ånge kommun   
 

Infrastruktur, transporter,  Temahäfte 8 
kommunikationer, IT  
 

Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 

 
Vägbredd 
Källa bilaga 5 ur förslag till länstransportplan Länsplan för regional transportinfrastruktur 2004-
2015 Länsstyrerelsen Västernorrland. 
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Hastighet 
Källa bilaga 6 ur förslag till länstransportplan Länsplan för regional transportinfrastruktur 2004-
2015 Länsstyrerelsen Västernorrland. 
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Olycksdrabbade vägavsnitt 
Källa från bilaga  8 förslag till länstransportplan .Länsplan för regional transportinfrastruktur 
2004-2015. Länsstyrerelsen Västernorrland 
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Källa bilaga  10 förslag till länstransportplan. Länsplan för regional transportinfrastruktur 2004-
2015 Länsstyrerelsen Västernorrland. 
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Trafiksäkerhet 
För att underlätta arbetet med trafiksäkerhetsfrågorna inom kommunen finns ett behov av ett 
kunskapsunderlag som kort även beskriver trafikssäkerhetsläget; nationellt regionalt och kommunalt. 
 
Aktuella uppgifter om trafiksäkerhet, olycksstatistik mm från Vägverket. www.vv.se 
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Järnvägar 
Se karta översikt vägar och järnvägar sid 30 
 
Länstrafiken 
 
Närhet till flygplats Sundsvalls Midlanda ca 110 km från Ånge tätort 
 
Beskrivning av person- och godstransporter för kommunen 
 
Persontransporter; 
Kollektivtrafiken inom Ånge kommun består av 
-Linjebunden busstrafik som  planeras och administreras av länstrafiken i samråd med kommunen 
-Kompletteringstrafik med taxi. Landstinget upphandlar, Ånge kommun planerar och betalar 
kompletteringstrafiken. 
-Tågtrafik Mittnabotåget till och från Sundsvall och Östersund/Trondheim. 
-Färdtjänstresor med taxi för de som inte kan utnyttja annan kollektivtrafik, främst funktionshindrade 
och äldre. 
 
Resemöjligheter med kollektivtrafik 
Kommunfullmäktige beslöt 2003-12-15 § 89 vilka resemöjligheter som skulle finnas inom kommunen 
från och med juni 2005.  
 
Färdtjänsten 
Färdtjänst är ett kompletterande kollektivt transportsystem, vilket innebär samåkning. Efter 
behovsprövning är transportsystemet tillgängligt för personer som på grund av  långvarigt eller 
bestående funktionshinder har avsevärda svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med 
allmänna kommunikationsmedel. 
Färdtjänst kan erhållas dels genom anlitande av taxi, dels genom specialutrustade fordon eller bårbil. 
Färdtjänsten gäller inom kommunen men kan även ges för resor i annan kommun. För resor i annan 
kommun erfordras Riksfärdtjänst. Färdtjänst gäller ej för sjuk- och behandlingsresor. Resor till och från 
läkare, tandläkare, sjukgymnastikbehandling, remitterad fotvård eller annan sjukvårdande behandling. 
Sådana resor ersätts av landstinget. 
Riksfärdtjänst kan beviljas person som på grund av ett stort funktionshinder, inte kan resa med 
allmänna kommunikationsmedel vid resor utanför färdtjänstens resområden. Resa kan företas med 
tåg, flyg, specialfordon och personbil samt kombinationer av dessa. 
 
Personbilar 
Personbilar i trafik  
Personbilars genomsnittsålder  
För aktuella uppgifter se Fakta om Västernorrland, www.y.lst.se 
 
 
Arbetsresor, pendling över kommungräns,  
Se www.ange.se under rubriken Fakta. 
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Arbetsresor 2010  
Källa bilaga  7 från förslag till länstransportplan. Länsplan för regional transportinfrastruktur 
2004-2015 Länsstyrerelsen  Västernorrland. 
 

 
 
Tillgängligheten i transportsystemet  
Källa Omvärldsanalysen 2002-09-09 
Tillgängligheten i transportsystmet är en faktor som påverkar sysselsättningsutveckling och därmed 
också befolkningsutveckling positivt. I analysen mättes tillgängligheten som antalet arbetsplatser som 
kan nås inom 45 minuters bilresa. 
Inom Ånge kommun kan 9 500 arbetsplatser nås.  Måttet blir dock missvisande då exempelvis 
Sundsvall och dess 46 000 arbetsplatser kan nås inom tidsramen 1 timme 
Analysen visar att Ånge kommun har en hög tillgänglighet i förhållande till andra kommuner i dess 
absoluta närhet. 
 
Godstransporter 
Godstransporternas omfattning inom kommunen bestående av in-och  uttransport av varor via lastbil 
och järnväg  bör vidare analyseras. 
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Tjälsäkring och förbättring, bärighet, prioriteringar i samverkan med näringsliv. 
Bristande bärighet, tillgänglighet för godstransporter på väg avgörs främst av de 
bärighetsbegränsningar som förekommer på vägnätet. 
Begränsningar är av två typer, dels permanenta, dels tillfälliga begränsningar under den del av året då 
tjällossning förekommer. Huvuddelen av bärighetsnedsättningarna sker på det lågtrafikerade området. 
Den låga vägstandarden får negativa konsekvenser för skogsindustrin och riskerar alternativ 
importinförsel . 
För boende innebär tjällossning att framkomlighet och komfort minskar samt att slitage på fordon ökar 
 
- Kommunen redovisar därför några nationella trender i transportarbetet på väg, samt de spridda 
faktauppgifter som idag finns tillgängliga. 
Nationella trender Källa: SIKA –Statens institut för kommunikationsanalys 2002 
Antal lastbilar i trafik ökar i landet, 7 procent ökning mot året innan . 
 
Vid årsskiftet var 395 655 svenska lastbilar i trafik varav 81 procent var lätta lastbilar. 
De utländska lastbilarnas del i transportarbetet är en osäker  uppgift. 
Andelen dieseldrivan lätta lastbilar har ökat. 
98 % av godset med lastbil transporteras i inrikes trafik. Källa: SIKA för 3:e kvartalets undersökning 
2001. 
Transporter inom landet där gods både lastades och lossades svarade för 89% av totala lastarbetet. 
Den totala trafiken med tunga fordon har ej minskat men de utländska lastbilarnas andel av 
transporterna har ökat. 
 
Medlemmar /struktur inom Ånge kommun 
Källa Från Åkeriföreningen Norr 2002- 09-02  har följande uppgifter lämnats  
 
Fordonen med Åkerihemvist inom kommunen är till antalet 123 st. De fördelas enligt följande 
användningsområden : 
Energi 3% 
Anläggning 26% 
Miljö 5% 
Distribution 4% 
Jordbruk 0% 
Fjärr 6% 
Skog 15% 
Maskiner 14% 
Övrigt 28% 
 
Ägarstruktur, fordon per åkeri 
Åkeriets storlek/antal bilar   antal åkerier       summa fordon 
1  26 26 
2-5  13 37 
6-10 3 23 
11-15  1 12 
16 1 25 
 
Godstransporter med järnväg 
Godstransporternas omfattning inom kommunen bestående av in, uttransport av varor via järnväg är 
svåra att redovisa. 
(Under hösten pågår vid Länsstyrelsen i samarbete med Vägverket en analys av godstransporterna i 
länet) 
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Kommunen redovisar därför några nationella trender i transportarbetet på järnväg  
De transporterade godsmängderna minskade på svenska järnvägar under 2001.- 
Transportarbetet på järnväg minskade under 2001 med 186 miljoner tonkilometer en minskning som 
motsvarar 12%. Transportarbetet på Malmbanan minskade med 9,5 medan transportarbetet för de 
övriga järnvägstransporterna minskade med 13%.  
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IT- Infrastrukturprogram 
för Ånge kommun 2004-
2008  
Programmet omfattade 
utbyggnad av bredband i 
kommunen och är genomfört 
2007. 
 

Definitioner, begrepp 
Infrastruktur  
Ett system av anläggningar och 
driften av dessa, för försörjningen 
och en förutsättningen för att 
produktionen skall fungera, bland 
annat vägar och järnvägar, 
flygplatser och hamnar, kraftverk, 
eldistribution, fibrer för 
bredbandskommunikation och 
andra anordningar för 
energiförsörjning, avloppssystem, 
teleförbindelser och 
utbildningsväsen.  
 
Infrastruktur kan också 
definieras som ett samhällskapital 
som är lokaliserat, är varaktigt, är 
månganvändbart, har kollektiva 
egenskaper, reducerar de 
geografiska 
interaktionskostnaderna och 
därmed bidrar till ekonomisk 
integration. 
 
Transportinfrastrukturen 
används för mängder av ändamål 
med stor vikt i kommunen såsom 
godstransporter, och 
persontransporter (tjänsteresor, 
utbildningsresor, arbetspendling, 
inköpsresor, serviceresor, 
fritidsresor, semesterresor) m fl 

Den mest månganvändbara 
transportinfrastrukturen är 
vägarna men även järnvägen är 
av stor betydelse för hela 
kommunen.  
   Logistik: organisation  och  
planering av transportarbete. 
   Farligt gods: gods som består 
av eller innehåller explosiva 
ämnen och föremål, gaser, 
brandfarliga vätskor, brandfarliga 
fasta ämnen, själv-antändande 
ämnen, ämnen som utvecklar 
brandfarlig gas vid kontakt med 
vatten, oxiderande ämnen, 
organiska peroxider, giftiga 
ämnen, smittförande ämnen, 
radioaktiva ämnen, frätande 
ämnen samt 
övriga farliga ämnen och föremål 
som regeringen, eller den 
myndighet som regeringen 
bestämmer, särskilt föreskriver 
och som vid transport kan 
medföra skador på människor, 
djur, egendom eller i miljön eller 
påverka transportmedlets säkra 
framförande. 
 
IT-infrastruktur  
Stomnät/ Nationellt fiberoptiskt 
nät för multimedia som binder 
samman huvudorterna i landets 
kommuner. Det är också anknutet 
till internationella nät.  
Regionnät ortssammanbindande 
nät  mellan de större orterna 
kommuner. 
 
Kommunikationer Samfärdsel, 
samfärdsmedel eller möjlighet till 
samfärdsel. Uttrycket goda 
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kommunikationer avser 
exempelvis bra färdvägar, bra 
fordon, hög turtäthet och detta 
oavsett om de används eller ej. 
Ordet kommunikationer har 
alltmer ersatts av de oftast 
synonyma termerna transport och 
trafik. 
Kollektivtrafik Trafik där 
resenärer i organiserad form 
tillsammans använder ett fordon. 
 
Vägar 
- Statliga vägar Utifrån vägarnas 
betydelse och funktion indelas de 
i 
- De nationella stamvägarna  
- Regionala stråk är vägar som 
kompletterar de nationella stam-
vägarna på regional nivå och 
över länsgränser. Nationella 
stamvägar och regionala stråk 
binder samman större orter och 
regioner. 
- Lokala stråk är vägar som 
uppfyller något eller några av 
följande kriterier: 
Stor inpendlingstrafik 
(kollektivtrafik eller privattrafik) till 
större orter. 
Stor andel oskyddade trafikanter i 
kombination med stora 
trafikflöden. 
Stora godsflöden, skogsråvara, 
livsmedel mm. 
Långa avstånd till kommuncentra 
för boende i områden med glest 
vägnät. 
Utpräglad turismtrafik med stora 
dygnsvariationer under året. 
Förbindelsekaraktär mellan 
regionala stråk, långväga trafik. 
- Övriga vägar Alla andra vägar. 

 
- Kommunala vägar och 
enskilda vägar Kommunala 
vägnätet, enskilda vägar med 
statsbidrag, övriga enskilda vägar 
utan statsbidrag de flesta sk 
skogsbilvägar. 
 
Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerhetsarbete skall ge låg 
risk för personskador i trafiken. 
Detta innebär att risken för att 
trafikolycka skall inträffa är låg 
samt att risken för att inträffade 
trafikolyckor skall leda till 
personskador skall vara låg . 
 
Järnvägar 
Banverkets järnvägar är indelade 
i stomjärnvägar och 
länsjärnvägar. 
- Stomjärnvägar En stomjärnväg 
har trafik som är av betydelse för 
hela, eller stora delar av landet 
och får underhåll och 
utbyggnader finansierade av 
staten. 
 
- Länsjärnvägarna har främst 
lokal eller regional trafik och 
finansieras via länstrafikanslag. 
Enkelspår/Dubbelspår/Fyrspår 
De flesta järnvägar har bara ett 
spår. Detta gör att tågen måste 
mötas där det finns 
mötesstationer. Delar av 
järnvägsnätet är utbyggt med 
ytterligare ett spår, så att trafiken 
kan mötas utan uppehåll och 
kapaciteten ökar kraftigt. 
Långsamma och snabba tåg kan 
därför nyttja egna spår i olika 
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riktningar.  
 
Kommunikation  
Information mellan människor 
eller apparater. 
 
Postkommunikationer 
Brev och adresserade 
försändelser med en vikt upp till 
20 kg. 
 
Telekommunikationer 
Telefoni teletjänst för överföring 
av tal, telefaxmeddelanden och 
datakommunikation. 
 
Bredband 
Telefonnät 
Telefonnätet är ett kretskopplat 
nät som använder telefonväxlar 
för uppkoppling mellan 
uppringande och svarande 
användare. Uppkopplingen 
garanterar alltid den kapacitet 
som krävs för tal. 
Områdesnät; lokala nät och 
accessnät   
Kommunnät Nät som ägs och 
förvaltas av kommunen. Nätet är i 
de flesta fall öppet för andra 
organisationer att trafikera. 
Fastighetsnät installationer i en 
fastighet. 
Accessnät Nät som användare 
och organisationer utnyttjar för att 
komma åt ett annat nät. 
 
Den nya generationen 
mobiltelefonnät förkortas 3G 
eller UMTS 
Ger snabbare 
informationsöverföring till bland 
annat mobiltelefoner än vad som 

är möjligt idag. Ger även 
möjligheter att, förutom ljud, 
skicka och ta emot grafik, rörliga 
bilder och andra typer av mer 
avancerade informationstjänster. 
Exempel på tjänster kan vara 
trafikinformation med hjälp av 
kartor och rörliga bilder, 
banktjänster och andra 
transaktioner via mobil-telefonen, 
mobil tillgång till myndigheters 
webbplatser och intranät, 
videokonferenser, viktig 
samhällsinformation i 
krissituationer samt 
positioneringstjänster med kartor 
Tredje generationens 
mobiltelefoni kräver en stor 
utbyggnad av master och 
antenner. 
 
Informationstekniken IT 
Informationsteknologi och 
informationsteknik är 
samlingsbegrepp för den teknik 
och den kunskap som gör det 
möjligt att skapa, lagra, bearbeta 
och överföra data i form av ljud, 
text och bild. IT gör denna 
hantering möjlig oberoende av 
mängden information och 
geografiska avstånd. 
Sammansmältningen av tele, 
data och medieområdet har lett 
till att begreppet IT omfattar all 
datorbaserad hantering av 
information samt den kunskap 
som tekniken grundas på. 
 
§ Aktuell lagstiftning, 
bestämmelser 
 
Plan och bygglagen SFS 1987:10 
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Miljöbalken  SFS 1998:808 
Trafikförordningen 1998:1276,  
Vägkungörelsen 1971:954 
Väglagen 1971:948  
Anläggningslag 1973:1149 
Vägmärkesförordningen 1978:1001  
Arbetsmiljölagen 1977:1160  
Arbetsmiljöförordningen 1977:1166  
Renhållningsförordningen 1998:902  
Förordning om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 1998:899  
Lag om transport av farligt gods 
1982:821 
Lag om byggande av järnväg 
1995:1649 
SFS 2001:349 Förordning (om stöd till 
kommuner för upprättande av IT-
infrastrukturprogram 
Förordning om stöd till kommuner för 
anläggande av ortssammanbindande 
telenät m.m. SFS 2001:350 
Förordning om stöd till kommuner för 
anläggande av lokala telenät  
SFS 2001:351 
Ledningsrättslagen 1973:1144 
 
Fullständig lagtext se 
www.riksdagen.se 
 
Nationella och 
regionala riktlinjer av 
vikt 
Infrastrukturpropositionen 2001/02:20 
 
Transportpolitiska målen enligt 
riksdagsbeslut 1998 
 
Nationella miljökvalitetsmål. 
www.miljomal.nu 
 
Nationell plan för vägtransport-
systemet 2004-2015 - NPVS  
www.vagverket.se  
 
Väl fungerande post-, tele- och 
radiokommunikationer 
www.rikdagen.se 
 
Prop 2004/05:179 

Från IT-politik för samhället till politik 
för IT-samhället 
 
Länstransportplan 2004-2015 
Länsstyrelsen Västernorrlands län 
Se vidare www.y.lst.se 
 
Trafiksäkerhetsprogram Region Mitt 
2001-2007 Rapport nr: B3- 02-02 
 
Regionala miljömål för 
Västernorrland 
www.y.lst.se 
 

Ansvarsfördelning i 
översiktsplaneringen 
Kommunstyrelsen utgör via 
Tvärpolitiska gruppen 
ledningsgrupp för 
översiktsplanearbetet. 
 
Tjänstemannaansvar Högste 
ansvarige tjänsteman för 
översiktsplanearbetet är 
kommunchefen. Det operativa 
arbetet med översiktsplanen 
ansvarar Utvecklingsenheten för i 
samarbete. 
 
Kommunstyrelsen/utvecklings
enhet 
Kapitlet förs in som underlag vid 
aktiviteter/ projekt/etableringar 
som berör ämnesområdet. 
Samarbetar i ett tidigt stadium 
med miljönämnd, teknisk nämnd, 
bygg- och plannämnd, samt 
humanistisk nämnd. 
Kommunstyrelsen/utvecklings-
enheten arbetar operativt med 
näringslivsutveckling. 
 
Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden är även 
Trafiknämnd. 
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Föreslår trafiksäkerhetsåtgärder, 
söker bidrag hos Vägverket för 
gång och cykelvägar (GC). 
Fungerar även som kommunal 
väghållare för vissa vägar i Ånge, 
Alby och Fränsta. 
 
Miljönämnden 
Miljönämnden verkar även 
övergripande genom allsidigt 
arbete för ett hållbart samhälle. 
Samarbetar i de övergripande 
frågorna med alla nämnder och 
kommunstyrelsen 
utvecklingsenheten  
 
Bygg- och plannämnden  
Ansvarar för arbetet med 
detaljplaner och bygglovprövning. 
 
Humanistiska nämnden /Fritid 
och kultur  
Kapitlet förs in som underlag vid 
frågor för fritid, rekreation och 
turism.  
 
Övriga 
Känner till den kommunala 
översiktsplanens syfte och 
innehåll. 
Kan vid behov söka information i 
översiktsplanen. 
 

Förverkligande av  
intentioner, uppföljning 
En årlig ajourhållning sker efter 
antagandet av ny översiktsplan 
2004. 
Efter kalenderårets utgång mottar 
Kommunstyrelsen rapport om 
årets måluppfyllelse och 
aktiviteter. Avvikelser noteras och 
åtgärdsdiskussion följer. 

 
Planeringsunderlag  
Planeringsunderlaget anges 
under rubrikerna Nationella och 
regionala riktlinjer av vikt, samt i 
Beskrivningar av näringsliv, 
arbetsområden samt 
detaljhandeln inom  kommunen. 
Därutöver finns 
planeringsunderlag från främst 
länsstyrelsen och 
Skogsvårdsstyrelsen samlat i 
kartorna. 
Det är kommunen som avgör 
vilket planeringsunderlag som 
skall åtfölja planen. 
Fortlöpande arbete med 
insamling och dokumentation av 
fakta syftar till en ständig 
kompetenshöjning för att ge 
bästa förutsättningar att fatta 
beslut. 
Det samlade 
planeringsunderlaget har stor 
betydelse när beslut skall fattas 
med översiktsplanen som stöd. 
 
Aktuella utvecklingsplaner från 
intresseföreningarna skall 
alltid utgöra ett underlag vid 
beslut. 
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Kompletteringar och 
Ajourhållning  
 
Ny eller ändrad Aktuell 
lagstiftning och bestämmelser 
noteras 
 
Nya eller vidareutvecklade skäl 
för kommunens arbete noteras 
 
Nya eller mer detaljerade mål för 
kommunens arbete noteras 
inkluderar revidering av 
näringslivs-program etc 
 
Nya nationella och regionala 
riktlinjer noteras 
 
Kommunala åtgärder för 
kommande år 
anges 
 
Rapport till kommunstyrelsen inkl 
måluppfyllelse, aktiviteter mm 
 
Tillkommande planeringsunderlag 
noteras 
 
Vidareutvecklande beskrivningar 
noteras ex analyser, nya projekt 
 
Årets samlade kompletteringar 
förs till faktabas översiktsplan 
(inkluderar intranätskikt för allmän 
användning) 
 

 
 
 
Kommunstyrelsen  O 
-Utvecklingsenheten  O 
-Räddningsnämnden O 
-Krisräddningnämnd O 
 
Plan- och byggnämnden  O 
- Bygg- och miljökontoret O 
 
Miljönämnden O 
- Bygg- och miljökontoret O 
 
Humanistiska nämnden  O 
- Fritid  O   - Kultur  O 
 
Tekniska nämnden   O 
 
Socialnämnden   O 
 
DATUM……………………………. 
 
Uppgiftslämnare namn: 
 
……………………………………… 
 
Ansvarig tjänsteman för 
kompletteringar och ajourhållning 
av detta temahäfte 
är………………………………….. 
 
 


