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Tillväxt, fler jobb & 
ökad egen försörjning

Lövåsen/Sandbäcken
Utbyggnaden av Lövåsen/Sandbäckenområdet beräknas fortsätta under de närmaste åren med 
investeringar i infrastruktur i form av gator och vägar. Utbyggnaden väntas komma som en följd 
av etableringen av Logistikcentrum.  
 
Styrdokument: Översiktsplan 2030 - del staden.
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Åtgärder enligt parkeringsstrategi
Utgångspunkten i strategin på kort sikt är att i första hand arbeta med reglering av allmän
platsmark för att tillgängliggöra främst besöksparkering, men även att införa samutnyttjande av 
parkeringsplatser. Strategin omfattar även åtgärder för att öka utbudet av parkering för cykel 
samt att tillgängliggöra ytterligare uppsamlings- och pendlarparkering för att främja ett hållbart 
resande. De målsättningar som parkeringsstrategin ska bidra till är:
• effektiv markanvändning,
• hållbart resande,
• en attraktiv stad. 

Styrdokument: Parkeringsstrategi.

Nya informationsplatser/skyltar
Efter utbyggnaden av Östra förbifarten har nya informationsplatser skapas på tre av infarterna.  
Fullföljandet av skyltstrategin innebär också att informationsskyltar kommer att behövas även i 
kransorterna och att befintliga digitala skyltar byts ut.   
 
Styrdokument: Skyltstrategi.
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Lövåsen
Fortsatt exploatering av etableringsområdet Lövåsen. Utbyggnad av gator och övrig 
infrastruktur i takt med behoven vid nya etableringar. Kompletterande geotekniska 
undersökningar och markberedning.
 
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.

Finntorp/Knorran
Mark för etablering av handel, logistik och andra verksamheter.
   
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.

Markreserv
Utökad markreserv för exploateringar och fortsatt bostadsbyggande.  

Styrdokument: Övergripande plan med budget 2019-2021.

Katrineholms Logistikcentrum
Olika investeringsåtgärder som behöver genomföras såsom gator, vägar och spåråtgärder med 
mera. 

Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.
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Attraktiva boende- & 
livsmiljöer

Tillgänglighetsåtgärder
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en tillgänglighetsinventering under 2013. 
Analysen visar att en hel del åtgärder måste vidtas för att åstadkomma en bättre offentlig miljö 
för funktionsnedsatta i enlighet med de nationella målen.  
 
Styrdokument: Tillgängligshetsinventering.
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Övriga investeringar
Inköp av inventarier, arbetsmiljöteknisk utrustning, uppdatering av Naturkartan
(www.naturkartan.se/katrineholm).
 
Styrdokument: Behovsinventering.

Aulaparken
Aulaparken är belägen söder om Tallåsaulan och sträcker sig åt öster utefter åsens norra sida. 
Tanken är att utvidga parken så den omfattar del av åsen. Genom bevarande av befintliga träd 
anordnas en park på norrsluttningen med inslag av blomsterarrangemang, rinnande vatten, 
stenar, växter och promenadvägar. 
 
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.
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Belysning i centrum och parker
I samband med att en ljusplan för Katrineholms kommun har tagits fram har förslag 
framtagits för att förbättra miljön för Katrineholmarna. Parker behöver belysas för att ge en 
trygghetskänsla, men kräver även andra fysiska åtgärder exempelvis siktröjning. Även våra 
gång- och cykeltunnlar skall ses över trygghetsmässigt.  

Styrdokument: Ljusplan.

Drottninggatan
Etapp tre av ombyggnaden av Drottninggatan omfattar delen mellan Djulögatan och 
Linnévägen med korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder
  
Styrdokument: Trafiknätsanalys.

Gator, övrigt
Små oplanerade gatuarbeten som behöver utföras under respektive budgetår.  

Styrdokument: Behovsinventering.

Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen
En förstudie finns framtagen gällande riksväg 52 som visar att det vore lämpligt att ersätta den  
nuvarande fyrvägskorsningen med en cirkulationsplats. Trafikverket är väghållare på väg 52 
och kommunen på anslutande gator och projektet förväntas bli en samfinansiering mellan 
kommun och stat. 
 
Styrdokument: Förstudie Trafikverket.
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Nya stråket
Ombyggnationen av Katrineholms nya stråk fortsätter med förvandlingen av Vasavägen till 
lågfartsgata, nya gångfartsområden, ny cirkulationsplats i korsningen Fabriksgatan/Vasavägen  
och Vasabrons omvandling.   

Styrdokument: 3-årsplan.

5

Nollvisionsåtgärder
En trafiknätsanalys för kommunens samtliga tätorter har antagits. I den anges mål och riktlinjer 
för hur det kommunala vägnätet skall göras säkrare, särskilt för svaga trafikantgrupper. 
Kommunen har som väghållare ett stort ansvar för genomförandet av Nollvisionen. 
Investeringar kommer att krävas under flera år om det gemensamma målet att minimera 
antalet dödade och svårt skadade ska nås. 
       
Styrdokument: Trafiknätsanalys.

Hastighetssäkring övergångsställen
En översyn av samtliga övergångställen i kommunen har utförts. Av utredningen framgår att 
många markerade övergångställen kan tas bort. Samtidigt måste den fysiska utformningen på 
de som skall vara kvar ändras, så att säkerheten för de oskyddade trafikanterna ökar.  
  
Styrdokument: Trafiknätsanalys.

Infart P-hus Norr
Förutsättningarna för byggande av ett parkeringsdäck på Norr i anslutning till stationen ska 
utredas. Om beslut tas för genomförande måste vissa åtgärder vidtas för trafiken till och från 
parkeringen. 
       
Styrdokument: KS-uppdrag.

Belysning cykelbana Forssjö
En utredning ska genomföras för belysning av gång- och cykelbanan mellan Forssjö och 
Katrineholm.
       
Styrdokument: Gång- och cykelplan.

5

5

5

5



12  |  Investeringsbudget	2019-2021

Ny park på norr (Park 2030)
En ny park föreslås att anläggas i den norra stadsdelen med en Engelsk park med plats för lärande, 
odling och kultur. Parken ska bli ett besöksmål med upplevelser för besökare. En framtidspark där 
möten skapar mervärden. 

Styrdokument: Översiktsplan 2030 - del staden.

Ny infart Djulöområdet
Ombyggnad av befintlig infart i två etapper. Etapp ett omfattar belysningsarbeten och etapp 
två omfattar upprustning och breddning av befintlig infart.  
    
Styrdokument: Översiktsplan 2030 - del staden.

Stensättersgatan
Flera gator på norr är utformade med mycket bred gatusektion vilket leder till höga hastigheter i 
bostadsområdet och ökade olycksrisker, särskilt i korsningarna. En ombyggnad av gatorna föreslås 
till smalare sektion i korsningarna och en minskad gatubredd föreslås på Stensättersgatans östra 
del. 

Styrdokument: Trafiknätsanalys.

Resecentrum
Efter utbyggnaden av det nya huset på Stortorget och P-huset på Norr måste en översyn av den 
befintliga bussterminalen, pendlarparkeringen och andra ytor vid Resecentrum göras.  

Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.
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Bievägen, Norra stadsdelen
En förtätning av bostadsområdena öster och väster om Bievägen planeras genom ytterligare 
exploatering av området. Åtgärder måste vidtas på befintlig gata bland annat för att möta den 
ökande trafiken. 
 
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.

Vasavägen
Upprustning av gatan efter VA-ledningsarbeten, fjärrvärmearbeten m.m. Gatan är i dåligt skick 
och behöver ny kantsten och ny beläggning på gångbanor och körbana. Samtidigt bör man 
minska gatubredden för att sänka fordonshastigheterna. 

Styrdokument: Trafiknätsanalys.

Sveaparken
Sveaparken anlades i slutet av 1970-talet och är vår mest frekventerade park. Tidens tand har 
kommit kapp och parken behöver en total uppfräschning. Parken föreslås bli en magnet som 
drar folk från hela Katrineholm och även som besöksmål med olika typer av nya aktiviteter med 
inriktning på upplevelser.  
   
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.
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Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen
Ett nytt bostadsområde planeras söder om Eriksbergsvägen vid Furuliden. Åtgärder måste 
vidtas på befintliga gator bland annat för att möta den ökande trafiken. 
 
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.

Åtgärder enligt hastighetsplan
Åtgärder som föreslås är förutom nya vägmärken också ombyggnader av gator för anpassning 
till de nya hastigheterna. 
 
Styrdokument: Hastighetsplan.

Värmbolsvägen - Dalvägen
För att åstadkomma en hastighetsdämpning av trafiken på Värmbolsvägen, för en ökad 
trafiksäkerhet  särskilt för oskyddade trafikanter, föreslås utbyggnad av en cirkulationsplats i 
korsningen med Dalvägen.  
       
Styrdokument: Trafiknätsanalys.
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Hållbar miljö

Fokusområden miljömål
Kommunen har tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att nå de övergripande lokala 
miljömålen. Förutom rena sjöar och vattendrag handlar åtgärderna om minskad miljöpåverkan, 
biologisk mångfald samt god bebyggd miljö. Syftet är att öka kunskapen om vatten och 
vattenvårdande åtgärder genom riktad rådgivning, information och seminarier. Målet är 
att få till stånd frivilliga åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag och 
därigenom förbättra sjöarnas ekologiska status men också att få erfarenheter för ett framtida 
bredare åtgärdsarbete samt att öka kunskapen om vatten.
 
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.
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Åtgärder enligt dagvattenstrategin
Genomförande av åtgärder enligt den framtagna dagvattenstrategin exempelvis 
sårbarhetsanalys gällande höga flöden, provtagningar m.m. 
   
Styrdokument: Handlingsplan.

Åtgärder vid nya Järvenområdet
I samband med att en ny skola byggs och elevantalet ökar i kvarteret Järven behöver 
trafikåtgärder vidtas för att öka tillgängligheten, säkerheten och tryggheten på gator i 
anslutning till skolområdet. Bland annat föreslås följande:
• I Aulaparken görs en tillgänglighetsanpassad anslutning till Aulan och skolområdet från 

Linnévägen. 
• På Läroverksgatan anläggs en gc-väg och en tillgänglig busshållplats. 
• Korsningen Vasavägen-Skogsgatan byggs om till upphöjd korsning. 
• Gc-vägen på Vasavägen mellan Tegnérvägen och Oppundavägen förses med belysning.
   
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022. Ljusplan. Tillgänglighetsinventering. Trafiknätsanalys. 
Gång och cykelplan. 

Åtgärder enligt grönplan
Genomförande av åtgärder enligt den framtagna grönplanen för Katrineholm stad. I framtidens 
Katrineholm ska alla ha god tillgång till varierade park-och naturmiljöer av hög kvalitet och med 
platser för avkoppling, möten och aktiviteter. Den biologiska mångfalden i de gröna miljöerna 
ska stärkas.
   
Styrdokument: Grönplan.
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GC-väg, Östermalmsgatan
Planer finns på att knyta samman den nya entrén till Kullbergska sjukhuset med kommunens 
GC-vägnät genom att använda Östermalmsgatan som länk. 
 
Styrdokument: Gång- och cykelplan.

GC-väg till Lokstallarna
Byggande av GC-väg mellan Trädgårdsgatan och Lokstallarna i samband med etablering av 
ungdomsverksamhet i området. 
 
Styrdokument: Trafiknätsanalys.

Kollektivtrafikåtgärder
Åtgärder som behövs för att förbättra förhållandena för kollektivtrafiken eller sådana som 
behövs på grund av linjeomläggningar i busstrafiken, inklusive uppsättning av väderskydd med 
mera. 

Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.

Åtgärder enligt GC-plan
Katrineholms kommuns gång- och cykelplan antogs 2015. Åtgärder som kan bli aktuella är 
utbyggnad av felande länkar i cykelbanesystemet men också bättre belysning och vägvisning. 
Även informationskampanjer och liknade åtgärder kan komma att ingå. 

Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.
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GC-väg, Vingåkersvägen-Rönngatan
Den befintliga GC-vägen på sträckan har alltför låg standard både säkerhetsmässigt och 
bekvämlighetsmässigt och behöver därför byggas om med bland annat upphöjda korsningar 
med körbanan. GC-vägen ingår i det övergripande nätet. 
 
Styrdokument: Gång- och cykelplan.

GC-väg Nävertorpsgatan
I samband med arbetet med översiktplanen och GC-planen har vissa felande länkar identifierats 
i GC-vägnätet och som behöver kompletteras, bland annat Nävertorpsgatan delen mellan 
Lövåsvägen och Blomstervägen.  
 
Styrdokument: Gång- och cykelplan.
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Ett rikt kultur-, idrotts- & 
fritidsliv

Begravningsplats husdjur
En begravningsplats för husdjur föreslås att anläggas invid Kyrkogårdsvägen i Katrineholm. 
 
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.

Aktivitetsparker i kransorterna
I likhet med vad som skapats i centralorten planeras liknade platser i kransorterna där 
allmänhetenkan genomföra övningar på olika redskap i syfte att förbättra folkhälsan.
 
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.
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Attraktiva gångstråk
I dag vet vi att det till varje pris inte är nödvändigt med att hålla i gång med löpning i 
motionsspår.  För den ”vanlige” motionären räcker det gott med några rejäla promenader 
i veckan för att den fysiska hälsan påtagligt skall stärkas. Är promenadstråket tilltalande 
stärks också den mentala hälsan. För att locka de icke redan frälsta till aktivitet vill vi skapa 
promenadstråk i omväxlande och tilltalande miljöer. 
 
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.

Djulö, åtgärder enligt Djulögruppen
Kommunen samarbetar med föreningar och företag vid Djulöområdet och flera förslag har 
kommit fram som kan göra området mer attraktivt med olika aktiviteter inom kultur, sport, 
camping, äventyr, events med mera. 

Styrdokument: Djulögruppen.
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Hundparker
En hundpark har anlagts i stadens västra delar men behov av ytterligare platser för rastning av 
hundar finns i kommunen. 
 
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.

Sportcentrum, åtgärder enl. framtidsgruppen
Politiker, tjänstemän och föreningar ingår i en arbetsgrupp kallad Framtidsgruppen som 
ser över användning och utformning av Sportcentrumområdet som tillexempel lokaler, 
infrastruktur, tillgänglighet, vägvisning med mera.
 
Styrdokument: Framtidsgruppen.

Temaparker
Katrineholms lekplatser behöver utvecklas och få inspirationsrikt och spännande innehåll med 
olika teman, exempelvis ”Cirkuslekplats” och ”Musikparken” där man kan själv kan prova på 
olika utmaningar. 
 
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.

Duvestrand, park och bad
Ytterligare bostadsbyggande planeras vid det så kallade Duvestandsområdet. En upprustning 
av befintliga grönområden samt det närliggande friluftsbadet planeras. 
      
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.

Forssjö friluftsområde
Tätortsnära natur- och friluftsområde i grönstråket mellan Katrineholm och Forssjö. Syftet 
med utveckling av området är att skapa förutsättningar för ett tillgängligt och attraktivt 
rekreationsområde med utrymme för återhämtning, upplevelse och fritidsaktiviteter. 
 
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.
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Attraktiv arbetsgivare & 
effektiv organisation

Elladdplatser på kommunala arbetsplatser
Arbetet med att byta ut fossildrivna kommunala fordon till mer klimatsmarta alternativ 
fortsätter. Katrineholms kommun har fått finansiellt stöd från Naturvårdsverket (via 
Klimatklivet) till ett antal laddplatser vid kommunala arbetsplatser. Fokus under kommande år 
blir att införa totalt elva nya elladdplatser inom Katrineholms kommuns och KFAB:s fastigheter. 
 
Styrdokument: Kommunplan 2019-2022.
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Investering tkr Driftkostnader tkr

Kategori Benämning 2019 2020 2021 2019 2020 2021
5 Lövåsen/Sandbäcken 0 500 500 0 10 10

5 Katrineholms Logistikcentrum 500 500 500 0 0 0

5 Nya informationsplatser/skyltar 0 250 250 5 5 5

5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi 300 500 500 5 5 5

6 Exploatering 15000 18000 20000 0 0 0

6 Exploatering Finntorp/Knorran 10000 2000 10000 0 0 0

6 Exploatering Lövåsen 20000 10000 10000 0 0 0

6 Markreserv 25000 30000 30000 0 0 0

SUMMA: Tillväxt, fler jobb & 
ökad egen försörjning 70800 79750 71750 10 20 20

1 Tillgänglighetsåtgärder 100 100 100 5 5 5

4 Övriga investeringar 100 200 200 0 0 0

5 Aulaparken 0 500 1000 5 5 5

5 Belysning i centrum och parker  300 300 300 10 10 10

5 Bievägen, Norra stadsdelen 0 1000 4000 15 15 15

5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen 0 4000 0 0 0 0

5 Drottninggatan 1000 0 0 20 0 0

5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen 0 500 500 0 15 0

5 Gator, övrigt 300 500 500 0 0 0

5 Nya Stråket 7000 7000 5000 0 0 0

5 Hastighetssäkring övergångsställen 100 100 200 5 5 5

5 Ny infart Djulöområdet 0 1000 1000 0 0 0

5 Infart P-hus Norr 0 500 0 0 -5 0

5 Nollvisionsåtgärder 100 100 100 5 5 5

5 Ny park på Norr (Park 2030) 0 300 5000 0 25 25

5 Stensättersgatan 0 0 500 0 10 10

5 Sveaparken 2000 0 0 75 50 0

5 Vasavägen 0 1500 0 0 10 20

5 Värmbolsvägen - Dalvägen 0 2000 0 0 10 10

5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen 300 700 700 20 20 20

5 Resecentrum 0 0 500 0 0 0

5 Belysning cykelbana Forssjö 0 1100 0 0 0 0

SUMMA: Attraktiva boende- & 
livsmiljöer 11300 21400 19600 170 180 130

Sammanfattning
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4 Fokusområden miljömål 200 200 200 0 0 0

4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin 300 500 500 0 0 0

5 GC-väg Nävertorpsgatan 0 1500 0 0 10 10

5 GC-väg till Lokstallarna 0 0 1000 0 5 5

5 GC-väg Vingåkersvägen-Rönngatan 0 0 1250 0 0 0

5 Kollektivtrafikåtgärder 400 500 500 5 5 5

5 Åtgärder enligt GC-plan 0 250 500 0 10 10

5 Östermalmsgatan GC-väg 0 500 500 0 10 10

5 Åtgärder vid nya Järvenområdet 0 2000 0 0 0 0

5 Åtgärder enligt grönplan 0 0 2000 0 0 0

SUMMA: Hållbar miljö 900 5450 6450 5 40 40

5 Aktivitetsparker i kransorterna 300 300 0 40 40 0

5 Attraktiva gångstråk 300 500 500 10 10 10

5 Duvestrand, park och bad 0 500 3000 0 5 5

5 Forssjö friluftsområde 0 0 0 20 20 20

5 Hundparker 0 0 0 0 0 0

5 Sportcentrum, åtgärder enl. Framtidsgruppen 0 4000 4000 0 0 0

5 Temaparker 0 0 1000 0 0 10

5 Åtgärder enligt Djulögruppen 0 500 500 5 5 5

5 Begravningsplats husdjur 0 380 0 0 0 0

SUMMA: Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv 600 6180 9000 75 80 50
4 Elladdplatser på kommunala arbetsplatser 0 1000 1000 0 0 0

SUMMA: Attraktiv arbetsgivare  
& effektiv organisation 0 1000 1000 0 0 0

SUMMA 83600 113780 107800 260 320 240

Varav exploatering 70000 78000 70000 0 0 0

Investering exkl. exploatering 13600 35780 37800 260 320 240
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Katrineholms	kommun,	641	80	Katrineholm
Telefon	0150-570	00	(vardagar	kl.	8–17)
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Vision 2025: I Katrineholm är lust den 
drivande kraften för skapande och utveckling 
– för liv, lärande och företagsamhet. Lust 
är passion, vilja, ambition. Det är också det 
lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – 
mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. 
Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för 
handling och förändring.

Katrineholm
Läge för liv & lust


