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Kommunstyrelsen Kallelse/föredragningslista 1 (1) 

2020-09-03 

Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 

Tid: Onsdag den 16 september 2020, kl 14:00 

Plats: Sessionssalen 

Ordförande: Ulrika Jeansson 

Sekreterare: Maria Forneman 

Föredragningslista 

Dnr 

Mötets öppnande 

Upprop 

Val av justerare och fastställande av tid för 
justering 

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslutsärenden

2. Investeringsmedgivande Centrumutveckling

Bergslagsvägen etapp 1

KS.2020.0017 
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Magnus Pirholt 

2020-08-24  1 (2)  

Dnr KS.2020.0017  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Investeringsmedgivande Centrumutveckling 
Bergslagsvägen etapp 1 

 

Sammanfattning 
Byggandet av Finspångs vårdcentrum pågår som bäst just nu och beräknas vara 
färdigt under hösten 2020. Inflyttning beräknas påbörjas under december. Utifrån 
det fattade kommunfullmäktige beslut om trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De 
Besche väg med anledning av nytt vårdcentrum KF 2019-§ 190 Dnr KS.2019.1138 
har förvaltningen därmed påbörjat projektering och upphandling av Bergslagsvägen 
etapp 1.  
 
Syftet med investeringen är att i samband med vårdcentrums färdigställande 
omvandla del av Bergslagsvägen, mellan Hyttvägen och Vallonplatsen, till ett 
gångfartsområde där bilar och cyklar framförs på de gåendes villkor. Gestaltningen 
omfattar ny markbeläggning, planteringsbäddar, sittbänkar, cykelställ och belysning.  
 
Projektering av Bergslagsvägen etapp 1 har skett under våren. Utifrån att 
upphandling av entreprenaden har påbörjats föreslås att förvaltningen får i uppdrag 
att avsluta påbörjad upphandling och att förvaltningen tilldelas 14,6 mnkr för 
ombyggnaden av del av Bergslagsvägen, etapp 1. För att upphandlad entreprenad 
ska kunna påbörjas snarast föreslås omedelbar justering av beslut. 
 
Projektet utgör del av projektet ”Centrum utveckling (Bergslagsvägen)” markerat 
med X i investeringsplan 2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167, därav föreslås 
medel tilldelas ur investeringsbudget för offentliga miljöer till förfogande. Före 
eventuell finansiering av projekteringen finns en ackumulerad budget om 15 544 tkr 
i offentliga miljöer till förfogande. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att uppdra till kommunstyrelsen att avsluta påbörjad upphandling och 
genomföra en ombyggnad av del av Bergslagsvägen, etapp 1, enligt 
framtaget förslag 

2. Att anvisa 14 600 tkr till förvaltningen från offentliga medel till förfogande i 
investeringsplan 2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167. 

3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott från kommungemensamma 
medel för avskrivningar och intern ränta samt ökade driftkostnader efter 
slutredovisat projekt. 

4. Att paragrafen justeras omedelbart 
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GESTALTNING BERGSLAGSVÄGEN

Arbetet med att omvandla Bergslagsvägen till 
gångfartsområde mellan Hyttvägen och Vallonplatsen 
(etapp 1) har utgått från följande principer: 

- samma markbeläggning från fasad till fasad. Detta 
för att undvika trafikseparering. I ett gångfartsområde 
framförs alla fordon (bilister liksom cyklister) på 
fotgängarnas villkor i högst 7 km/h. Vald markbeläggning 
är Siena halvsten som läggs i fiskbensmönter. På utvalda 
platser där nya sittmöjligheter tillskapats blandas en 
mörkare nyans av samma sten in för att förstärka känslan 
av ”rum i rummet”.  

- element som bryter dem raka siktlinjerna. Detta 
för att göra sänkningen av hastigheten mer instinktiv 
när gatan inte längre upplevs som en lång raksträcka. 
Element om används är växtbäddar, cykelparkering, 
belysningspelare, bänkar och träd. 

- Ökade inslag av grönska. Detta som ett estetiskt 
inslag liksom för en mer klimatanpassad centrummiljö.

Vegetation i form av träd erbjuder skugga och motverkar 
att gatan bildar en vindtunnel. Blommande växter gynnar 
den biologiska mångfalden. Växtkompositionen är 
sammansatt för att ge skönhetsvärden över alla säsonger.

- Ny belysning för säkerhet och rumsbildning. 
Befintliga belysningsstolpar byts ut för att möta kraven på 
trafiksäkerhet trots färre stolpar, samt för att säkerställa 
en lång livslängd. De nya belysningsstolparna har valts 
utifrån en önskan om att bevara den speciella karaktär 
som befintliga bidrar till. Utöver detta finns rumsskapade 
belysning under bänkar och av träd, liksom skulpturala 
belysningspelare som återkommer längs med gatan.  

- Spännande inslag som konst och lek. I höjd med nya 
Vårdcentrums entréområde tillskapas sittmöjligheter. 
Här placeras även en grupp av skulpturen ”Jimmys” 
av konstnären Monika Gora. Dessa lyser kvällstid upp 
inifrån, och för tankarna till eld, mjuk glasmassa redo att 
formas, liksom smält järn.  Den mjuka organiska formen 
uppmuntrar till lek och interaktion. 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 34 (34) 

Sammanträdesdatum:  

2019-12-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 190   Dnr: KS.2019.1138 

 

Trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De Besche väg med 
anledning av nytt vårdcentrum 

Sammanfattning 

Byggandet av Finspångs vårdcentrum pågår som bäst just nu och beräknas vara 

färdigt under hösten 2020. Preliminärt kommer inflyttning att ske under 

december månad 2020. Detta aktualisera behovet av att fatta beslut om hur 

trafikföringen ska ske runt den nya byggnaden. 

  

Tillfarten till vårdcentrum kommer att ske via infart via gamla ”Unos väg” på 

södra sidan om byggnaden/bakom Kulturhuset. I anslutning till vårdcentrums 

entré kommer ca 35 parkeringsplatser att anläggas för besökande till vården. 

I och med att byggnaden blir färdig och tas i bruk behöver Bergslagsvägen i sin 

sträckning förbi densamma, samt den del av De Besche väg som löper utmed 

kortsidan i öster, återställas efter byggnationen. I samband med detta behövs 

principiella beslut om hur dessa vägavsnitt ska utformas för framtida utnyttjande. 

Nedan beskrivs kommunens bedömning och ställningstaganden. 

 

Bedömning 

 

Frågan om trafik genom centrum har ju diskuterats i olika media de senaste åren. 

Inte minst naturligtvis aktualiserat av de begränsningar som bygget av 

vårdcentrum, och därav följande avstängning av Bergslagsvägen och De Besche 

väg, inneburit. Samtidigt har det också pågått en diskussion, inte minst i den 

politiska referensgruppen för Finspångs centrum, (i fortsättningen kallad 

Centrumgruppen) om hur centrum i ett något större perspektiv ska utvecklas 

framöver.  

 

Kommunstyrelsen fattade våren 2017 ett principbeslut om utvecklingen för de 

offentliga ytorna i centrum och dess utveckling utifrån ett underlag framtaget av 

Centrumgruppen. Detta beslut kan i korthet beskrivas i följande punkter: 

 

- Centrum ska utvecklas från genomfartstrafik till mötesplatser och 

aktivitet 

- Bruksparken, Bergslagstorget och Förvaltningstorget ska bindas ihop på 

ett tydligare sätt  

- Respektive yta ska gestaltas utifrån en tanke om det offentliga rummet 

och ges en rumslig karaktär av upplevelse, aktivitet och plats för vistelse 

- Det ska vara lätt att ta sig till centrums olika ytor, oavsett trafikslag, och 

också lätt att kunna parkera såväl cykel som bil.  

- Genomfartstrafiken i centrum ska dock inte stimuleras. 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 35 (34) 

Sammanträdesdatum:  

2019-12-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

När nu vårdcentrumbygget går in på sitt slutår behöver Finspångs kommun fatta 

ett antal principbeslut med hänsyn såväl till det faktum att vårdbyggnaden 

färdigställs men också i förhållande till ovanstående ställningstagande kring de 

offentliga ytorna i centrala Finspångs tätort. Det är också viktigt att påbörja 

arbetet med utformning och därefter upphandling av entreprenör för berörda 

vägsträckor. Detta för att kunna genomföra nödvändiga arbeten så att dessa kan 

färdigställas till november 2020, det vill säga i samband med att vårdcentrum är 

färdigt att tas i bruk.  

 

Ställningstagande 

 

För Bergslagsvägen föreslås följande ställningstaganden: 

 

 Vägsträckningen förbi vårdcentrum, Centrumkyrkan och Kulturhuset 

öppnas för trafik i båda riktningarna. Vägen ska utformas som 

lågfartsområde, d.v.s. trafiken ska ske på de oskyddade trafikanternas 

villkor. Gång- och cykeltrafiken ska säkerställas i utformningen. 

 Det ska vara möjligt att kunna framföra färdtjänstfordon och mindre 

kollektivtrafikfordon (läs Servicelinjen) på vägsträckan. Möjligheten till 

av- och påstigningsplatser ska bedömas, även om det inte ska ske genom 

särskilda hållplatslägen. Även varutransporter behöver kunna trafikera 

vägen. 

 Framkomlighet för Räddningstjänstens utryckningsfordon skall säkras 

vid utformningen. 

 Gestaltningsmässig anpassning av vägavsnittet ska ske till de byggnader 

som ligger utmed vägsträckans södra del i samarbete med berörda 

fastighetsägare.  

 Likaså ska gestaltningen ta hänsyn till hur sträckningen längs med den så 

kallade Lidl-parkeringens slänt på norra sidan kan göras mer attraktiv och 

integreras i en helhetslösning för vägavsnittet. 

 Vid utformningen ska anslutningen till redan genomfört lågfartsområde 

vid Vallonplatsen och sträckan förbi ”gamla Konsumhuset” beaktas och 

integreras. 

 Avstängningen av Bergslagsvägen utanför restaurang Joans permanentas 

och den befintliga vägytan integreras i den framtida utformningen av 

Bergslagstorget. 

 

 

I ett senare skede bör Bergslagsvägens sträcka från Vallonplatsen och ner till 

anslutningen mot Stationsvägen också omvandlas till ett lågfartsområde. Detta 

för att skapa en sammanhängande gestaltning av hela den berörda sträckan av 

Bergslagsvägen genom centrum. 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 36 (34) 

Sammanträdesdatum:  

2019-12-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

För De Besche väg föreslås följande ställningstaganden: 

 

De Besche väg går söderut från Bergslagsvägen och svänger sedan österut och 

ansluter till Kalkugnsvägen.  

 Den södra delen förbi vårdcentrums gavel i öster stängs av för biltrafik i 

båda riktningarna. 

 In – och utfart från fastigheterna längs med De Besche väg, samt till 

parkeringen för bostadsrättsfastigheterna med adress De Wijks väg 8 – 12 

och till parkeringsplats för vårdcentrums verksamhetsbilar ska ske från 

Kalkugnsvägen. 

 Utformningen av vägsträckningen längs med vårdcentrum anpassas till 

gång och cykeltrafik och anslutningen till Bergslagsvägens 

lågfartsområde ska ges en enhetlighet i gestaltningen. 

Yrkande 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring i att-satserna enligt följande: 
1. Att Bergslagsvägen skyndsamt öppnas för trafik i båda riktningar i dess 

ursprungssträckning Finsterwaldevägen och upp till Hyttvägens 

anslutning samt De Beche väg, och att sträckan utformas som 

lågfartsområde. 

2. Att omgestaltningen till lågfartsområde sker etappvis och med stor 

hänsyn till näringsidkare samt fordons, gång och cykeltrafik på hela 

sträckningen. 

 

Ulrika Jeansson (S), Ingrid Westlund (V) och Ingela Billström (MP) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Hugo Anderssons (C) 

yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 37 (34) 

Sammanträdesdatum:  

2019-12-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att Bergslagsvägen ska vara öppen för trafik i båda riktningar på sträckan 

Vallonplatsen och upp till Hyttvägens anslutning och att sträckan ska 

utformas som lågfartsområde. 

 

2. Att De Besche väg, sträckan utanför vårdcentrumbyggnaden, stängs för 

biltrafik och utformas för gång- och cykeltrafik. 

Reservation 

Torgny Maurer, Sven-Inge Eriksson, Nathalie Pettersson, Ulla-Britt Edengren, 

Kai Hallgren, Evelina Gustafsson, Gerd Femerström och Börje Axelsson (alla 

SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 277   Dnr: KS.2020.0017 

 

Investeringsmedgivande Centrumutveckling Bergslagsvägen 
etapp 1 

Beskrivning av ärendet 
Byggandet av Finspångs vårdcentrum pågår som bäst just nu och beräknas vara 

färdigt under hösten 2020. Inflyttning beräknas påbörjas under december. Utifrån 

det fattade kommunfullmäktige beslut om trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De 

Besche väg med anledning av nytt vårdcentrum KF 2019-§ 190 Dnr 

KS.2019.1138 har förvaltningen därmed påbörjat projektering och upphandling 

av Bergslagsvägen etapp 1.  
 

Syftet med investeringen är att i samband med vårdcentrums färdigställande 

omvandla del av Bergslagsvägen, mellan Hyttvägen och Vallonplatsen, till ett 

gångfartsområde där bilar och cyklar framförs på de gåendes villkor. 

Gestaltningen omfattar ny markbeläggning, planteringsbäddar, sittbänkar, 

cykelställ och belysning.  

 

Projektering av Bergslagsvägen etapp 1 har skett under våren. Utifrån att 

upphandling av entreprenaden har påbörjats föreslås att förvaltningen får i 

uppdrag att avsluta påbörjad upphandling och att förvaltningen tilldelas 14,6 

mnkr för ombyggnaden av del av Bergslagsvägen, etapp 1. För att upphandlad 

entreprenad ska kunna påbörjas snarast föreslås omedelbar justering av beslut. 

 

Projektet utgör del av projektet ”Centrum utveckling (Bergslagsvägen)” 

markerat med X i investeringsplan 2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167, 

därav föreslås medel tilldelas ur investeringsbudget för offentliga miljöer till 

förfogande. Före eventuell finansiering av projekteringen finns en ackumulerad 

budget om 15 544 tkr i offentliga miljöer till förfogande. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att uppdra till kommunstyrelsen att avsluta påbörjad upphandling och 

genomföra en ombyggnad av del av Bergslagsvägen, etapp 1, enligt 

framtaget förslag 

2. Att anvisa 14 600 tkr till förvaltningen från offentliga medel till 

förfogande i investeringsplan 2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167. 

3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott från 

kommungemensamma medel för avskrivningar och intern ränta samt 

ökade driftkostnader efter slutredovisat projekt. 

4. Att paragrafen justeras omedelbart 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 

11


	Kommunstyrelsen  (2020-09-16)
	Kallelse Kommunstyrelsen  2020-09-16
	Beslutsärenden 
	2020-§ 303 Investeringsmedgivande Centrumutvecklin...
	A4 gestaltning.pdf
	KS.2019.1138-3 Protokollsutdrag från Kommunfullmäk...
	Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen s sammanträd...





