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Inledning
Denna fil är ett underlag inför presentation av biogasöverenskommelsen på 
Kommunalt forum den 10 september.

• Bakgrund till biogasöverenskommelsen
• Främja produktion och användning av biogas

• Generella förutsättningar för överenskommelsen
• Förutsätter tillgång på tekniska lösningar och tankinfrastruktur



Åtagande I
Region Jönköpings län ger direktiv om att prioritera 
biogas som drivmedel i kommande 
kollektivtrafikupphandlingar med ett årligt 
volymåtagande på minst 36 GWh biogas samt:

• att JLT utifrån befintliga förutsättningar fördelar 
åtagandet i prioritetsordning: 1) regionbusstrafik 
2) snabbare stadstrafik 3) långsammare stadstrafik 

• att stadstrafiken i Jönköping utvecklas med 
förnybara bränslen, där el och biogas är 
huvudalternativ 

• att prioritera biogas vid val av hybridfordon 

Åtagandet gäller för regiontrafik med planerad 
trafikstart juni 2020 och stadstrafik i Jönköping med 
planerad trafikstart juni 2021. 

Svar:

Biogas som drivmedel har prioriterats i 
kollektivtrafikupphandlingar enligt plan:

• Regiontrafik – trafikstart juni 2020

• Stadstrafik i Jönköping – trafikstart juni 2021
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Åtagande II
Region Jönköpings län verkar för att ny 
biogastankinfrastruktur för regiontrafik görs 
tillgänglig för publik användning.

Berörda kommuner i Jönköpings län prioriterar 
skyndsamt beredning av platser som lämpar 
sig för tankning av både bussar och publika 
fordon. 
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Siffra = Utpekade nya publika platser 
(Siffra) = Befintliga stationer

De 4 platser vi nämner i II.c är 
förslag i nya FÖP som är ute på 
granskning.

Åtagande II
Nya utpekade publika platser 
för biogas/fordonsgas
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(Siffra) = Befintliga bussdepåer år 2020

Åtagande II
Nya utpekade tankställen 
för bussar 



Åtagande III
Region Jönköpings län och länets kommuner 
prioriterar gasfordon för egna och leasade 
fordon.

• Målvärdet är 50 procent inom fem år efter 
införande av lokal tankinfrastruktur  

• Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar 
uppdateras



Andel egna eller leasade fordon (enbart motorfordon) som är gasfordon

Åtagande III
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Skrivna riktlinjer som prioriterar gasfordon 
vid inköp av egna fordon 
eller leasing av fordon i en upphandling
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Åtagande IV
Den fordonsgas som används består av 100 procent biogas.  

• Grön gas-principen accepteras för stationer utmed svenska gasnätet

• Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras
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Använder gröngasprincipen
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I de skrivna riktlinjer om fordonsgas som 
upphandlas består av 100 % biogas

Regionen
Ja och nej
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Åtagande IV



Skrivna riktlinjer om att 
gröngasprincipen 
får tillämpas för fordonsgas

4

1

1Mullsjö

Regionen
Ja

Mullsjö

Åtagande IV



4

1

1Mullsjö Regionen
Ja

Mullsjö

Åtagande V

Region Jönköpings län och 
kommunerna i Jönköpings län 
prioriterar gasfordon och biogas för 
upphandlade transporter genom 
krav eller mervärden i upphandling. 
Samtliga parter uppdaterar riktlinjer 
för inköp och upphandlingar i 
enlighet med detta. 

Avtal om biogas i er upphandling
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Åtagande VI

Länets kommuner som idag har 
egen biogasproduktion och som 
inte uppgraderar biogasen till 
fordonsgas, ser över 
möjligheterna att investera i 
uppgraderingsanläggningar. 
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Åtagande VII
• Region Jönköpings län och länets 
kommuner uppdaterar styrande 
riktlinjer och liknande i enlighet med 
ovanstående. 
• Region Jönköpings län och länets 
kommuner återrapporterar årligen 
status för respektive åtagande till 
Kommunalt forum.

Regionen
Ja



Åtagande VIII
• Alla kommunerna i länet har 

matavfallssortering

• Nästan allt som samlas in går till 
biogasproduktion

• Inte möjligt att säkerställa att råvaran 
levereras inom Jönköpings län

Länets kommuner säkerställer insamling av 
matavfall som råvara till biogasproduktion i 
Jönköpings län samt att avstånd till 
behandlingsanläggning förs in som en 
påverkansfaktor i upphandlingar av hantering 
av organiskt avfall – som gör att anbud med 
korta avstånd gynnas. 



Summering



Resultat från projektet 
Hela RESAN

Fyra år som 
förändrade länet

Mars 2017 till Mars 2021



Deltagare







Övergripande effekter 
5 kommuner

CO2-besparing 1 647 ton 

Minskad bensinförbrukning 697 458 liter 

Energibesparing 6 308 MWh   



Övergripande effekter 
5 kommuner + Regionen

CO2-besparing 2 801 ton 

Minskad bensinförbrukning 1 186 144 liter 

Energibesparing 10 728 MWh   





System för fordonsstatistik



KAMPANJER



Trafikantveckan – 2018
Dela med dig av din hållbara resa



Klimatveckan – 2019





Gratis cykelservice 2020

51 % uppger att de kommer cykla mer

51%45%

4%

Ja, jag kommer cykla mer än innan

Nej, jag kommer cykla lika mycket som
innan

Nej, jag kommer cykla mindre än innan

Svar från Nässjö kommun



Nästan 3 av 10
har fortsatt med 

förändrade vanor 

efter kampanjen

Ja
27%

Nej
73%

Har du förändrat några vanor med hjälp av Resbingot?



Minst 778 km fossila resor 

har minskats pga kampanjen

Det motsvarar sträckan från 
Jönköping till strax öster om 
Kramfors.



Insatser vi anser oss ha 

fått stöd i genom Hela 

RESAN



Insatser genom Hela 

RESAN som gett resultat







ATTRACT
Innovativ arbetspendling för attraktiva

arbetsgivare i Jönköpings län

• Projekttid: januari 2021 – april 2023

• Projektägare är Energikontor Norra Småland i samverkan med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och i samarbete med Jönköpings länstrafik



Kärnan i ATTRACT är att stötta i arbetet 

med attraktivitet som arbetsgivare genom insatser för 

hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv



Mattias Bodin
Projektledare

Mattias.bodin@rjl.se



Uppföljning av 
biogasöverenskommelse i 

Jönköpings län
Kommunalt Forum 2021-09-10



Aneby kommun

Kort nuläge från länets 13 kommuner och 
Region Jönköpings län2

Korta kommentarer om nuläget från Aneby kommun

• Vi har ännu inga utpekade publika biogastankställen men i det 
pågående översiktsplanearbetet kommer det att pekas ut en eller flera 
lämpliga platser.

• Arbetet med att inspirera en privat aktör till att anlägga ett tankställe i 
kommunen återstår.

• Kommunen har inga biogasbilar. Utbyte pågår mot hybrider och elbilar.

• 83% matfall källsorteras och 100% av det går till Linköping för 
biogasproduktion



Eksjö kommun

Kort nuläge från länets 13 kommuner och 
Region Jönköpings län3

• Sedan några veckor tillbaka så finns första biogas ”macken” etablerad i 
kommunen (Eksjö tätort). Det är Hagelsrumsbiogas som har etablerat 
sig.

• Kommunen håller på att upphandla de första biogas bilarna.

• Eksjö energi planerar att ha biogasdrift på sina kommande fordon, lätta 
och tunga fordon där det är möjligt.



Gislaveds kommun

Presentationsrubrik4



Gnosjö kommun

Presentationsrubrik5



Habo kommun

Kort nuläge från länets 13 kommuner och 
Region Jönköpings län6

Aktivt arbete genom projektet FASTR

Åtagande II: Finns tillgänglig publik plats för biogas/fordonsgas, marken är dock eftertraktad.

Åtagande III, IV, V: Kommunstyrelsen i Habo kommun har godkänt överenskommelsen, med 
undantag för åtagandena 3, 4 och 5 som kommunen för närvarande inte helt kan ställa sig bakom. 
Under förutsättning att Regionen löser sina åtaganden, att en tankstation upprättas i Habo samt i 
övrigt driver på utvecklingen ser vi positivt på inriktningen och möjligheter för kommunen att 
komplettera/styra om sin inriktning. 

Åtagande V+VII: Vi ställer krav/mervärden på upphandlade transporter och driver på så långt det är 
möjligt m.t.p. Habos förutsättningar. Krav/mervärden formuleras utifrån varje unik upphandling och 
dess miljöpåverkan.

Åtagande VI+VIII: Habo kommun är delägare i bolaget June Avfall & Miljö AB - biogasproduktion. 
Insamling av matavfall finns i Habo kommun sedan oktober 2018.



Jönköpings kommun

Kort nuläge från länets 13 kommuner och 
Region Jönköpings län7

Korta kommentarer om nuläget från Jönköpings kommun

• Ny bussdepå för stadsbussar med tankställe för biogas tagen i bruk i 
juni 2021. Ersätter tidigare bussdepå.

• Har planlagd mark där möjligheter finns för drivmedelsanläggning för 
biogas. 

• 48 procent av matavfallet källsorteras. 100 procent av utsorterat 
matavfall går till biogasproduktion.



Mullsjö kommun

Presentationsrubrik8



Nässjö kommun

Kort nuläge från länets 13 kommuner och 
Region Jönköpings län9

Korta kommentarer om nuläget från Nässjö kommun

Vi har 86 gasfordon i kommunkoncernen och två stationer. En av dessa två stationer är kombinerad 
buss och personbilstankställe. 

I dagsläget får tillgången till publika tankställen anses vara gott i förhållande till antalet gasfordon i den 
lokala fordonsflottan. Planfrågan ser vi inte som någon begränsande faktor för möjligheterna att 
etablera tankställen för biogas. 

Riktlinjerna säger att  alla fordon som nyanskaffas ska i första hand drivas av biogas eller andra 
förnyelsebara bränslen.

2020
30,8% av personbilar
28,4% av lätta lastbilar
16,7% av tunga lastbilar



Sävsjö kommun

Kort nuläge från länets 13 kommuner och 
Region Jönköpings län10

• 2020 passerade vi över 50 % biogasfordon i egna fordonsflottan (54%)

• Tjänsteresorna minskade kraftigt 2020, men biogasförbrukningen 
ökade med 26 %

• Biogasfordon är förstahandsvalet vid all upphandling och inköp av fordon

• All fordonsgas som köps in är biogas

• Utmaning att hitta adekvata fordon för exempelvis skolskjutsar

• 95 % av allt källsorterat matavfall går till biogasproduktion genom ett 
länsöverskridande samarbete



Tranås kommun

Kort nuläge från länets 13 kommuner och 
Region Jönköpings län11

Åtagande I – Regionen 

Åtagande II – Tranås har publik plats som kan användas både av regiontrafik och av alla andra fordon.

Åtagande III – Tranås kommun har tagit fram riktlinje för inköp av gasfordon.   

Åtagande IV – Småländska bränslen som levererar fordonsgas till Tranås och har 100 % biogas. Gasen kommer från matrester i 
Jönköpings kommun.

Åtagande V – När biogasstation är på plats (sommaren 2022) så kommer upphandlingarna styras mot krav på biogas i framtiden, enligt 
upphandlingens miljö och hållbarhetsmål. 

Åtagande VI – Det kommer kartläggas och undersökas framöver om någon eller några skulle vilja starta produktion i kommunen, samt
om vi har tillräckligt med avfall. Det kan finnas förutsättningar för biogasproduktion ifrån slam i reningsverket, spillning ifrån 
höns- och nötproduktion samt avfall ifrån matindustrin tex, Atria.  

Åtaganade VII – Ja

Åtagande VIII – Idag samlas matavfall in i Tranås och skickas till Tekniska verken i Linköping.  



Vaggeryds kommun

Kort nuläge från länets 13 kommuner och 
Region Jönköpings län

12

- I dagsläget saknas tankställe för biogas i kommunen

- En plan för fortsatt utveckling av biogas i Vaggeryds kommun finns 
framtagen (beslutad i kommunstyrelsen 2021-08-11)

- Aktiviteter:

- Omställning av kommunens egna fordonsflotta

- Insamling av matavfall

- Samverkan med näringslivet (transport- och logistikbranschen) samt gröna näringar

- Båramo kombiterminal (Elektrifiering av järnväg – first and last mile kan gå på 
biogas)

- Utpekade lämpliga platser för biogastankställe 

- Riktlinjer för upphandling (fokus fossilfria transporter med prioritet biogas)



Vetlanda kommun

Kort nuläge från länets 13 kommuner och 
Region Jönköpings län13

Korta kommentarer om nuläget från Vetlanda kommun.

• Gastankstation i centralorten sedan juni 2020. 

• Intern fordonsorganisation som säkerställer en positiv utveckling.

• Upphandling av gasfordon i egen organisation sker kontinuerligt. I dagsläget 
12-15 fordon motsvarar ca 8-9 % av fordonsparken.

• Uppdatering av styrdokument klart sedan december 2019. En utmaningen 
ligger i upphandlande tjänster som ex. vis skolskjutsar.

• Regionbussar placerade Vetlanda går på biogas.



Vetlanda kommun

Kort nuläge från länets 13 kommuner och 
Region Jönköpings län14

Korta kommentarer om nuläget från Vetlanda kommun.

• Gasen som levereras kommer enligt leverantören från Sävsjö och är biogas.

• Insamling av matavfall har skett sedan 1994. Insamlingen sker idag genom 
Kretslopp sydost. 



Värnamo kommun

Kort nuläge från länets 13 kommuner och 
Region Jönköpings län15

I dag finns ett tankningsställe för biogas – Bredasten

I remissutgåvan av FÖP:en finns 4 utpekade tankställe

Två faktorer påverkar kommunens låga volym av gasbilar:

• Ett tankställe i en geografiskt stor kommun

• Prioriteringsordning för drivmedel – 1. El 2. Gas 3. Laddhybrid

Undersöker möjligheterna att uppgradera biogas till fordonsgas (Pålslund) 



Region Jönköpings län

Kort nuläge från länets 13 kommuner och 
Region Jönköpings län16

Biogas prioriteras i upphandlingar. Tre exempel:

1. Jönköpings Länstrafik – all kollektivtrafik med buss körs på förnybara drivmedel sedan 
juni 2021.

• Stadsbusstrafik: biogas och förnybar el.

• Regionbusstrafik: biogas, biodiesel och förnybar el.

2. Upphandling transporttjänster i Jönköpings län – 100 % förnybara drivmedel - biogas 
har prioriterats för särskilt delområde.

3. Upphandling fordon – Fordon som drivs på biogas eller el avropas i första hand.
Gasfordon sep 2021: 47 % av totalt antal personbilar exkl ambulanser (År 2018: 7,5 %)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Biogasöverenskommelsen leder till att Region Jönköpings län prioriterar biogas i upphandlingar. Exempel på upphandlingar där biogas prioriteras:Vi kan se att Jönköpings Länstrafik når volymmålet vad gäller biogas i kollektivtrafiken med god marginal redan nu 2021. Enligt biogasöverenskommelsen ska JLT förbruka minst 36 GWh som årligt volymåtagande. År 2021 räknar JLT med att förbruka 50,5 GWh biogas.En upphandling av transporttjänster i Jönköpings län har nyligen avslutats. Krav har ställts på att transporter ska ske med 100 % förnybara drivmedel, men för ett särskilt delområde har vi varit så specifika att vi har ställt krav särskilt på Biogas100.Andelen egna och leasade gasfordon har ökat markant i Region Jönköpings län de senaste åren:Gasfordon september 2021: 47 % av totalt antal personbilar exklusive ambulanser.Gasfordon år 2018: 7,5 % av totalt antal personbilar exklusive ambulanser.







































































Dagordning Kommunalt forum 10 september 2021

1. DIREKTIV

2. TIDPLAN ÅTGÄRDSPLANERING

3. INNEHÅLL REGIONAL TRANSPORTPLAN



Direktiv - tider och ekonomiska ramar

• Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 30 november 2021.

• Remissyttrandena ska ges in till Regeringskansliet senast den 28 februari 2022.

• Länsplaneupprättarna ska redovisa sina planer till Regeringskansliet senast den 30 april 2022.

• Ökande trafik och kostnadsfördyringar - begränsat utrymme för standardökningar och nya 
investeringar

Ekonomisk planeringsram
2018-2029 2022-2033 Förändring

Vidmakthållande Järnväg 125 165 32%
Vidmakthållande Väg 164 197 20%
Utveckling av transportsystemet 333,5 437 31%

(miljarder kronor) 622,5 799



Direktiv - viktiga punkter 

NATIONELL PLAN
• Nu gällande plan ska genomföras

• Ökat fokus på att klimatmål ska nås (etappmål växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 
procent senast 2030 jämfört med 2010, övergripande klimatmålet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045)

• Trafikverkets planförslag ska innefatta investeringar på de nya stambanorna till ett belopp av 107 miljarder kronor (”De 
etapper av de nya stambanorna som ingår i nu gällande plan (Ostlänken, Göteborg–Borås och Lund–Hässleholm) ska genomföras och samtliga etapper 
ska ingå i förslaget till nationell plan”)

REGIONAL PLAN
• 1 581 mnkr 2022-2033 

• Ca 100 mnkr justering i förhållande till verkligt utfall av upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången 
av 2021

• Ramen inkluderar medel som bland annat får användas till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till drift till 
ickestatliga flygplatser. 

• För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att nå etappmålet för trafiksäkerheten 
ska Trafikverket inom ramen för trimningsåtgärder samfinansiera länsplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på 
det regionala vägnätet. 

• Inom ramen för trimnings- och miljöåtgärder bör Trafikverket föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga 
allmänna vägar. Trafikverket ska också föreslå hur medlen kan fördelas till samfinansiering av cykelåtgärder på de stat-
liga vägar som ingår i länsplanerna.



Total ram 799 
miljarder för 
åren 2022-2033
437 miljarder 
utveckling 
transport 
systemet

Inriktnings-
underlag

Infrastruktur-
proposition

Regeringens 
direktiv

Nationell plan 
remiss 30/11-28/2

Inriktningsplanering

Hösten 2020 April 2021 Juni 2021 December 2021

Länsplan remiss  
dec-mar

Mars 2022 Sommaren 2022

Regeringen 
fastställer 

nationell plan

RF fastställer 
länsplan

Åtgärdsplanering

Ram länsplan 
1 581 mnkr 
(1 683 mnkr inkl 
avräkning)

April 2022

 30/4 Färdig 
länsplan

Process inriktnings- och åtgärdsplanering



Tidplan hösten 2021

JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

1/7 kl 15 Politisk 
Referensgrupp

• Analys direktiv
• Prio åtgärdsområ-

den RTP

2/7 
Infrastrukturnätverk

• Analys direktiv
• Genomgång 

disposition RTP

11/8 kl 17 Politisk 
Referensgrupp 

• Genomgång utkast 
RTP

10/9 
Infrastrukturnätverk

• Genomgång utkast 
RTP

7/10 RSS toppmöte3/9 RSS utskott

7/9 TIM
• Info RTP

10/9 Kommunalt 
forum
• Info RTP

8/10 kl 9 Politisk 
Referensgrupp 

• Diskussion förslag 
RTP

• Cykelstrategi

12/10 TIM
• Info RTP

v 41  
Infrastrukturnätverk

• Info RTP

29/10 Kommunalt 
forum
• Diskussion förslag 

RTP
• Cykelstrategi

16/11 TIM
• Info RTP

19/11 RSS utskott

10/12 kl 13 Politisk 
Referensgrupp 

• Info NTP
• Inför remiss RTP

v 48 Trafikverket

• Remiss NTP

v 48 
Infrastrukturnätverk

• Info NTP
• Inför remiss RTP

3/12 Kommunalt forum
• Info NTP
• Inför remiss RTP

14/12 TIM
• Beslut remiss RTP
• Info NTP

REMISSTID NTP 30/11-28/2

REMISSTID RTP DEC -MAR



Tidplan 2022

JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ/JUNI SOMMAR 22

2/2 kl 8 Politisk 
Referensgrupp

• Remissvar NTP

feb 
Infrastrukturnätverk

• Remissvar NTP

feb TIM
• Remissvar NTP

feb Kommunalt forum
• Inför remissvar 

NTP

6/4 kl 8 Politisk 
Referensgrupp 

• Inför beslut RTP

april TIM
• Beslut RTP

Infrastrukturnätverk

• Avstämning inför 
beslut RTP

Kommunalt forum
• Avstämning inför 

beslut RTP

Regeringen

• Beslut NTP och 
länsplaneramar

juni TIM
• Inför fastställelse 

RTP

feb RS
• Beslut remissvar 

NTP

mars TIM
• Info RTP

april RS
• Beslut RTP

juni RS
• Inför fastställelse 

RTP

juni RF
• Fastställelse RTP

REMISSTID NTP 30/11-28/2

REMISSTID RTP DEC-MAR



1. Bakgrund
Avsnittet beskriver vad en transportplan är, hur de formella processerna kring inriktningsplanering och åtgärdsplanering 
ser ut samt hur vi tar avstamp i nationella och regionala mål

2. Länets struktur och behov
Här beskriver vi de specifika förutsättningar som vårt län har och vilka behov vi ser kopplat till den regionala 
transportinfrastrukturen.

3. Strategier
Det är möjligt att välja olika strategier för att möta våra regionala transportbehov. Vi vill visa hur olika scenarios kan 
påverka vår miljö och framtida utveckling. Med utgångspunkt i identifierade behov samt mål i RUS har vi tagit fram tre 
olika planalternativ utifrån den fasta ram som anges i direktiv för åtgärdsplanering. 

4. Konsekvensbeskrivning
I planens konsekvensbedömning visar vi respektive alternativs påverkan, effekter och konsekvenser samt förutsättningar 
för måluppfyllelse kopplat till miljöaspekter, transportpolitiska mål och mål kring tillgänglighet i RUS.

5. Planförslag
I avsnittet redogör vi för det valda förslaget till regional transportplan. Planförslaget beskrivs utifrån sex olika åtgärds-
områden och lyfter också specifika brister som Region Jönköpings län ser som prioriterade att utreda under planperio-
den. 

Planalternativ järnväg

Planalternativ väg

Planalternativ balans

Balans

Järnvägsinvesteringar Större väginvesteringar

Gång- och cykelinvesteringar Trafiksäkerhet och framkomlighet

Infrastruktur för kollektivtrafik Bidrag

Järnväg

Järnvägsinvesteringar Större väginvesteringar

Gång- och cykelinvesteringar Trafiksäkerhet och framkomlighet

Infrastruktur för kollektivtrafik Bidrag

Väg

Järnvägsinvesteringar Större väginvesteringar

Gång- och cykelinvesteringar Trafiksäkerhet och framkomlighet

Infrastruktur för kollektivtrafik Bidrag

Balans

Järnvägsinvesteringar Större väginvesteringar

Gång- och cykelinvesteringar Trafiksäkerhet och framkomlighet

Infrastruktur för kollektivtrafik Bidrag

Balans

Järnvägsinvesteringar Större väginvesteringar

Gång- och cykelinvesteringar Trafiksäkerhet och framkomlighet

Infrastruktur för kollektivtrafik Bidrag

Järnväg

Järnvägsinvesteringar Större väginvesteringar

Gång- och cykelinvesteringar Trafiksäkerhet och framkomlighet

Infrastruktur för kollektivtrafik Bidrag

Väg

Järnvägsinvesteringar Större väginvesteringar

Gång- och cykelinvesteringar Trafiksäkerhet och framkomlighet

Infrastruktur för kollektivtrafik Bidrag



Bakgrund

PROCESS
• Långsiktig ekonomisk planering
• Fysisk planering av åtgärder
• Förankringsprocess

DIREKTIV OM ÅTGÄRDSPLANERING

NATIONELLA MÅL
• Transportpolitiska mål
• Miljömål, klimatmål och etappmål för trafiksäker-

het

REGIONALA MÅL
• RSS positionspapper för infrastruktur
• Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Funktionsmålet Hänsynsmålet

SVERIGES TRANSPORTPOLITISKA MÅL

1

POSITIONSPAPPER FÖR INFRASTRUKTUR
EN VÄL UTVECKLAD SYDSVENSK INFRASTRUKTUR GYNNAR HELA SVERIGE

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE2020
Regional utvecklingsstrategi 2020-2035

Jönköpings län 



Regional utvecklingsstrategi

Regional utvecklingsstrategi

Vision: Jönköpings län – Sveri-
ges mest hållbara, attraktiva och 

tillgängliga region.

En tillgänglig region

Mål: 2035 skapar tillgänglighet 
utvecklingskraft i Jönköpings 

län

Delstrategier ”En tillgänglig region”

1 Skapa attraktiva och hållbara bostäder och boende-
miljöer för människor i alla livets skeenden i hela länet 
genom samverkan för hållbar, trygg och jämlik samhälls-
planering över administrativa gränser.

2 Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ samhälls- och 
landsbygdsutveckling genom stärkt samverkan i sam-
hällsplaneringen.

3 Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor 
för höghastighetståg.

4 Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser som 
kopplar samman länets kommuner med varandra, an-
gränsande län och strategiska hamnar.

5 Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar 
utveckling, arbetsmarknadsförstoring och länsinvånar-
nas resor till arbete, studier, fritidsaktiviteter och kultur.

6 Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör 
hållbara, säkra och tillgängliga resor, transporter, logis-
tik och turism.

7 Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar för jämlika 
möjligheter att ta del av och bidra till utvecklingen.

8 Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom 
tillgång till höghastighetsuppkoppling.

9 Ta fram gemensamma strukturbilder för länets framtida 
infrastruktursystem.

Regional utvecklingsstrategi 2020-2035

Jönköpings län 



Bakgrund (fortsättning)

MEGATRENDERNAS PÅVERKAN PÅ TRANSPORTSYSTEMET I JÖNKÖPINGS LÄN

• Stärk kopplingarna

• Säkerhet och hänsyn

• Transportsnålt samhälle

   
Klimatanpassning

Urbanisering Globalisering

Digitalisering



Strategier 

Alternativ JÄRNVÄG Alternativ VÄG Alternativ BALANS

Strategi och 
innehåll

• Stärka och rusta befintliga järnvägsförbin-
delser i länet

• Hög andel av ramen går till samfinan-
siering av järnvägssatsningar. Endast ett 
större vägobjekt och begränsade sats-
ningar övriga åtgärdsområden.

• Satsa på ökad tillgänglighet och säkerhet i 
stråken rv 27 och rv 32 

• Stor del av planens samlade ram 
prioriteras till genomförandet av fem 
större vägobjekt samt det påbörjade 
järnvägsprojektet Yet. Begränsade 
satsningar övriga åtgärdsområden.

• Geografiskt och tematiskt balanserade 
prioriteringar

• Lagt kort ligger: i möjligaste mån behålla 
objekt och nivå på potter. 

Förutsättningar 
för 
genomförande

• Upprustning och elektrifiering av Nässjö-
Vetlanda (som en helhet) läggs sannolikt 
över kant pga kostnadskalkyl.

• Nyttor avhängiga projektets 
genomförande (etapper eller allt på en 
gång)

• Svårt att balansera medel över 
planperioden

• Objekt med avtal (station Asecs/Ryhov) 
och påbörjade åtgärder (elektrifiering 
Nässjö-Eksjö) plockas ur planen.

• Möjliggör avtalade och påbörjade projekt.

• Ett vägobjekt från gällande plan läggs 
över kant för att rymmas (ev.)



Konsekvensbedömning

AVGRÄNSNING

Tid, geografi och sak

METODIK FÖR BEDÖMNING AV KONSEKVENSER

Aktivt arbete med planinriktningar

Målledd bedömning

BEDÖMNINGSGRUNDER

Miljöaspekter

Samhällsekonomi och regional nytta

LANDSKAPRUS

KLIMAT

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET

HUSHÅLLNING 
RESURSERBOSTADS-

FÖRSÖRJNING

SAMHÄLLS-
EKONOMI OCH 

KONKURRENSKRAFT
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