
KALLELSE 1(3)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2017-09-12  kl.13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Ärenden

1 Val av protokollsjusterare

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av informationshandlingar 2017/105

4 Anmälan av delegationsbeslut 2017/106

5 Inkomna remisser, promemorior och motioner

6 Anmälan av kurser och konferenser

Informationsärenden och aktuellt

7 Regionrevisionen kl. 15.00, Susanne Andersson, 
Robert Erlandsson, Peter Gran, Nenus Jidah

8 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång

2017/561

9 Aktuell information

10 Månadsrapport 2017 Nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö

2017/823

Beslutsärenden till regionfullmäktige

11 Beslut om allmän trafikplikt för den linjelagda 
trafiken på Visingsö  

2017/2138

12 Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp 2015/725

Beslutsärenden för nämnden
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KALLELSE 2(3)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2017-09-12  kl.13:00

13 Remissversion - Regional transportplan 
Jönköpings län 2018-2029

2017/1005

14 Samråd - Plan för trafiken i Värnamo kommun 2017/2137

15 Remiss - Förslag till föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 30 i Kronobergs 
län

2017/1808

16 Remiss - Länstransportplan för Kronobergs län 
2018-2029

2017/1899

17 Remiss - Remiss av förslag till regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-
2029

2017/1793

18 Samråd - Regional infrastrukturplan 2018-2029, 
Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling 
i Halland

2017/1992

19 Samråd - Regional transportplan för Kalmar län 2017/1962

20 Remiss - Länstransportplan för Blekinge 2018-
2029

2017/1965

21 Remiss - Energi- och klimatstrategi för Eksjö 
kommun

2017/2056

Övrigt

22 Övriga frågor

Kallade

Ordinarie ledamöter
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L) 1:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf.
Berry Lilja (S)
Elin Rydberg (S)
Gabriella Mohlin (S)
Simon Johansson (S)
Erik Hugander (MP)

För kännedom

Ersättare
Emma Henning (S)
Gunnar Pettersson (S)
Azra Muranovic Mujagic (S)
Fredrik Bodin (S)
Peter Holkko (S)
Kew Nordqvist (MP)
Per Svenhall (_)
Arne Ekegren (M)
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KALLELSE 3(3)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2017-09-12  kl.13:00

Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M)
Niclas Palmgren (M)
Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Mauno Virta (V)

Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Elisabet Eriksson, T.f. regional 
utvecklingsdirektör
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Maria Cannerborg, miljöchef
Linda Byman, nämndsekreterare

Anders Wilander (M)
Urban Persson (M)
Carina Johansson (C)
Lars-Åke Magnusson (KD)
Arnold Carlzon (KD)
Tommy Bengtsson (V)
Stig-Arne Tengmer (L)

Gruppledare
Malin Wengholm (M)
Maria Frisk (KD)
Rune Backlund (C)
Jimmy Henriksson (L)
Carina Ödebrink (S)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Samuel Godrén (SD)

3



Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2017-09-12
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Beslut RF 2017-06-20 § 81 Markförvärv samt nybyggnation av bussdepå för Jönköpings 

Länstrafik
 Protokoll Svensk kollektivtrafik, årsstämma 2017-05-03
 Protokoll Svensk kollektivtrafik, extra årsstämma 2017-05-03

Motioner

Inkomna handlingar

Utgående skrivelser

Övrigt

 RJL 2017/2323 KS 2017-07-14 Gislaveds kommun § 2016 Jönköpings Länstrafik 
neddragning av turer

 RJL 2017/1805 Vetlanda kommun, Remissutgåva av kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram 2017-2025

 RJL 2017/1848 Eksjö kommun, Reaktion på JLT:s neddragning av kollektivtrafik i Eksjö 
kommun

 RJL 2017/2282 Länsstyrelsen i Jönköpings län, Finansiering av klimatrådet år 2018-2020
 RJL 2017/1671 Sävsjö kommun, Inspel till regional transportplan 2018-2029
 SFS 2017:583 Förordning om regionalt tillväxtarbete
 RJL 2017/2434 Synpunkter på nedläggning av kollektivtrafik, Vetlanda kommun 

 RJL 2016/3908 Svar på Mikael Ekvalls (V) skrivelse beträffande beredning av motioner

Regeringsbeslut  N 2017/04671/TIF Näringsdepartementet, Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till planer 
inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur

 Ku 2017/01563/KL Uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor
Cirkulär från SKL

RJL 2017/105

4



Beslut från SKL

Arbetsmiljöverket

Övrigt  RJL 2017/2063 Regionsamverkan Sydsverige  
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2017-09-12
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
TIM 4.1.3 Vetlanda kommun - Kommunalt 

bostadsförsörjningsprogram 2017-2025
RJL 2017/1805 2017-06-30 Ulrika Geeraedts

TIM 4.1.3 Vindbruksplan, Vaggeryds kommun RJL 2017/2072 2017-06-30 Ulrika Geeraedts
TIM 4.1.3 Cykla i gröna Kronoberg RJL 2017/1722 2017-06-30 Ulrika Geeraedts
TIM 4.4.1 Delegationsrapport färdtjänsten maj 2017 RJL 2017/385 2017-07-05 Björn Elm
TIM 4.4.1 Delegationsrapport färdtjänsten juni 2017 RJL 2017/385 2017-07-05 Björn Elm
TIM 4.1.3 Remiss- Förslag till föreskrifter om 

hastighetsbegränsning på väg 32 i Jönköpings län
RJL 2017/2156 2017-08-02 Ulrika Geeraedts

RJL 2017/106

6



    

    
  

Sidan  1 av 4 
 

 

    

 

     

             

   

Dokument 
 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

 

2017-08-08 
 

 

Utskriven av: 
 

 

Nathalie Eriksson 
 

 

            

 

           

 

Diarieenhet: 
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Remisser och promemorior juni-juli 2017 
 

 

           

 

            
 

  

     

  

Id 
 

I/U/K Beskrivning 
 

Ansvarig 
 

Datum 
 

 Avsändare/Mottagare 
 

Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

2017.6229 I Cykla i gröna Kronoberg - Del 1 Linda Byman 

2017-06-02  Region Kronoberg Regionens åtagande 

RJL 2017/1722  Remiss - Cykla i Gröna Kronoberg REMISS 

2017.6321 I Promemoria - Skyldighet för vissa offentliga 
funktionärer att anmäla innehav av finansiella 
instrument Ds 2017:21 

Lena Strand 

2017-06-05  Finansdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1737  Remiss - Promemoria Skyldighet för vissa 
offentliga funktionärer att anmäla innehav av 
finansiella instrument 

REMISS 

2017.6323 I Delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för 
alla  

Lena Lindgren 

2017-06-05  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1738  Remiss - Delbetänkande SOU 2017:40 För dig 
och för alla 

REMISS 

2017.6520 I Remiss busshållplatser Tranås Karin Henriksson 

2017-06-12  Tranås kommun Länstrafiken 

RJL 2017/1783  Remiss busshållplatser Tranås REMISS 

2017.6533 I EU:s dataskyddsförordning och 
utbildningsområdet SOU 2017:49 

Linda Byman 

2017-06-12  Utbildningsdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1787  Remiss - Betänkandet av EU:s 
dataskyddsförordning och utbildningsväsendet 
(SOU 2017:49) 

REMISS 

2017.6561 I Förslag till regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-
2029 - remissversion 

Linda Byman 

2017-06-12  Västra Götalandsregionen Regionens åtagande 

RJL 2017/1793  Remiss - Remiss av förslag till regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-
2029 

REMISS 

2017.6623 I Remissversion Bostadsförsörjningsprogram 
Vetlanda kommun 2017-2025 

Elisabet Eriksson 

2017-06-13  Vetlanda kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/1805  Remiss - Bostadsförsörjningsprogram Vetlanda 
kommun 2017-2025 

REMISS 

2017.6629 I Förslag trafikföreskrift  Elisabet Eriksson 

2017-06-13  Trafikverket Regionens åtagande 
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RJL 2017/1808  Remiss - Förslag till föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 30 i Kronobergs 
län 

REMISS 

2017.6680 I SOU 2017:53 God och nära vård - En 
gemensam färdplan och målbild 

Lena Lindgren 

2017-06-14  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1815  Remiss - SOU 2017:53 God och nära vård - En 
gemensam färdplan och målbild 

REMISS 

2017.6697 I PM - Översyn interkommunal ersättning till 
folkhögskolor 

Linda Byman 

2017-06-14  Sveriges Kommuner och Landsting Regionens åtagande 

RJL 2017/1818  Remiss - Översyn av interkommunal ersättning 
till folkhögskolorna 

REMISS 

2017.6764 I Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2018 Karin Henriksson 

2017-06-15  Transportstyrelsen Länstrafiken 

RJL 2017/1829  Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2018 REMISS 

2017.6824 I Betänkandet Personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål SOU 2017-50 

Lena Strand 

2017-06-16  Utbildningsdeprtementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1851  Remiss: Personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål SOU 2017-50 

REMISS 

2017.6976 I Remissversion - Länstransportplan för 
Kronobergs län 2018-2029 

Elisabet Eriksson 

2017-06-20  Region Kronoberg Regionens åtagande 

RJL 2017/1899  Remissbehandling av : Länstransportplan för 
Kronobergs län 2018-2029 

REMISS 

2017.7020 I Planbeskrivning Nordinområdet samråd daterad 
24 april 2017 

Karin Henriksson 

2017-06-21  Gislaveds kommun Länstrafiken 

RJL 2017/1916  Planbeskrivning Nordinområdet samråd daterad 
24 april 2017 

REMISS 

2017.7047 I Förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
tandläkarnas specialiseringstjänstgöring; 

Ami Andersson 

2017-06-20  Socialstyrelsen Regionens åtagande 

RJL 2017/1923  Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring 
(ST) 

REMISS 

2017.7056 I SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård, 
Förutsättningar för en lärande hälso- och 
sjukvård 

Lena Lindgren 

2017-06-21  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1925  Remiss - Betänkandet SOU 2017:48 
Kunskapsbaserad och jämlik vård 

REMISS 

2017.7155 I Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter, 
Jönköpings Marathon 20170819 

Karin Henriksson 

2017-06-26  Länsstyrelsen i Jönköpings län Länstrafiken 

RJL 2017/1952  Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter, 
Jönköpings Marathon 20170819 

REMISS 

2017.7182 I Samrådshandling - Regional transportplan för 
Kalmar län 2018-2029 

Elisabet Eriksson 

2017-06-26  Regionförbundet i Kalmar län Regionens åtagande 

RJL 2017/1962  Samråd - Regional transportplan för Kalmar län REMISS 
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2017.7187 I Länstransportplan för Blekinge 2018-2029 Elisabet Eriksson 

2017-06-26  Region Blekinge Regionens åtagande 

RJL 2017/1965  Remiss - Länstransportplan för Blekinge 2018-
2029 

REMISS 

2017.7232 I Samrådshandling - Transportinfrastruktur för en 
hållbar utveckling i Halland 

Elisabet Eriksson 

2017-06-27  Region Halland Regionens åtagande 

RJL 2017/1992  Samråd - Regional infrastrukturplan 2018-2029, 
Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i 
Halland 

REMISS 

2017.7450 I Energi- och klimatstrategi för Eksjö kommun  Elisabet Eriksson 

2017-06-29  Eksjö kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/2056  Remiss - Energi- och klimatstrategi för Eksjö 
kommun 

REMISS 

2017.7494 I Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Ds 
2017:29 

Lena Lindgren 

2017-06-30  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/2066  Remiss - Utökade möjligheter till utbyte av 
läkemedel Ds 2017:29 

REMISS 

2017.7507 I Vindbruksplan Vaggeryds kommun - 
Samrådshandling 

Elisabet Eriksson 

2017-06-30  Vaggeryds kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/2072  Samråd för vindbruksplan REMISS 

2017.7516 I Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig 
verksamhet med joniserande strålning 

Evelina Örn 

2017-06-30  Strålsäkerhetsmyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2017/2073  Remiss - Remiss av förslag till föreskrifter om 
grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig 
verksamhet med joniserande strålning  

REMISS 

2017.7613 I Remissversion - Beslutsunderlag om HPV-
vaccination av pojkar i det nationella 
vaccinationsprogrammet 

Evelina Örn 

2017-07-03  Folkhälsomyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2017/2079  Remiss - Beslutsunderlag till regeringen om att 
erbjuda pojkar vaccination mot humant 
papillomvirus inom det nationella allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn 

REMISS 

2017.7749 I Förslag till föreskrifter om medicinska 
exponeringar 

Evelina Örn 

2017-07-04  Strålsäkerhetsmyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2017/2093  Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om medicinska exponeringar 

REMISS 

2017.7808 I Nästa steg? Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik 

Lena Strand 

2017-07-05  Kulturdeprtementet Regionens åtagande 

RJL 2017/2098  Remiss: Nästa steg? - Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik SOU 2017:60 

REMISS 

2017.7932 I Samrådshandling - Plan för trafiken i Värnamo 
kommun 

Elisabet Eriksson 

2017-07-06  Värnamo kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/2137  Samråd - Plan för trafiken i Värnamo kommun REMISS 
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2017.7942 I Förslag till föreskrifter om naturligt 
förekommande radioaktivt material och 
byggnadsmaterial 

Lena Strand 

2017-07-07  Strålsäkerhetsmyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2017/2140  Remiss - Föreskrifter om naturligt 
förekommande radioaktivt material och 
byggnadsmaterial 

REMISS 

2017.7947 I Förslag till föreskrifter om friklassning av 
material, byggnadsstrukturer och områden vid 
verksamhet med joniserande strålning; 

Lena Strand 

2017-07-07  Strålsäkerhetsmyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2017/2141  Remiss - Föreskrifter om friklassning av 
material, byggnadsstrukturer och områden 

REMISS 

2017.7996 I Konsekvensutredning och förslag till tillf 
trafikföreskrifter i samband m Jönköping 
Marathon 

Karin Henriksson 

2017-07-10  Länsstyrelsen i Jönköpings län Länstrafiken 

RJL 2017/2151  Konsekvensutredning och förslag till tillf 
trafikföreskrifter i samband m Jönköping 
Marathon 

REMISS 

2017.8011 I Remiss - Förslag till föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 32 i Jönköpings 
län 

Åslög Kantelius 

2017-07-10  Trafikverket Regionens åtagande 

RJL 2017/2156  Remiss - Förslag till föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 32 i Jönköpings 
län 

REMISS 

2017.8184 I Konsekvensutredning till förslag om 
hastighetsföreskrifter på väg 32, Jönköpings län 
enligt förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning 

Karin Henriksson 

2017-07-13  Trafikverket Länstrafiken 

RJL 2017/2169  Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 32, 
Jönköpings län 

REMISS 

2017.8431 I Remiss: Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder 
mot återfall i brott SOU 2017:61 

Lena Strand 

2017-07-27  Justitiedepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/2211  Remiss - Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder 
mot återfall i brott SOU 2017:61 

REMISS 
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2017.7458 I Motion - Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentraler med fokus på jämlik hälsa 

Lena Strand 

2017-06-30  Socialdemokraterna Regionens åtagande 

RJL 2017/2059  Motion - Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentraler med fokus på jämlik hälsa 

MOTION 
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Diskussionsområden för revisorernas möte med nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 2017-

09-12 

Deltagare från revisionen: Susanne Andersson, Robert Erlandsson, Peter Gran, Nenus Jidah 

(revisionschef), Mia Suntila (administrativ samordnare) 

1. Information från revisionen 
Berätta kort om revisorernas arbete med revisionsplan och kort om innehåll.  Revisorerna lämnar 

information om fördjupade granskningar som påverkar nämnden under 2017.  

- Kollektivtrafiken 

Övriga riskområden TIM: 

- Är regionen resursmässigt förberedda för ambitionerna enligt trafikförsörjnings- och 

länstransportsprogrammen? 

Hur hanterar nämnden inkomna granskningsrapporter och uppföljning kopplade till dessa? 

2. Nämndens arbete med mål, intern kontroll, uppföljning 
Hur arbetar nämnden med riskanalys och intern kontroll? 

Används de av regionfullmäktige beslutade mål som styrning av verksamheten?  

Hur ser nämnden på de mål som berör verksamheten? 

På vilket sätt sker uppföljning av verksamheten från nämnden? 

Hur ser nämnden på nuvarande organisation med styrelse/nämnder med en 

tjänstemannaorganisation? 

3. Övrigt 
Hur ser nämnden på underskottet i den länstrafiken?  

4. Information från nämnden 
Vad är på gång inom nämndens ansvarsområde framåt, vad kommer att påverka verksamheten?  
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 63-75
Tid: 2017-06-15  kl.08.30-12.00

Plats: Regionens hus, sal B

§67 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång
Diarienummer: RJL 2017/561

Beslut
Presidiet beslutar

 Ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag över vilka lagar och regler som gäller för 
kollektivavtal och personalövergång.  

 Information lämnas i nämnden i september.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man föreslår att 
vid upphandling av kollektivtrafik ska krav om kollektivavtal och 
personalövergång ställas.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Månadsrapport - Juli 2017 (TIM)
1 2 2 0 av 5 Mätetal

Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Avtalstrohet inköp

98% 90% Mycket god måluppfyllelse.

 RJL
Antal resor
exklusive skolresor

1,6% Ökning 
med 

3,5%

Av resandeökningen på 1,6 % står resandet i 
regionbusstrafiken och tågtrafiken för den största delen. 
Fortfarande är det resor med ungdomskortet som står för 
huvuddelen av ökningen.
 

 RJL
Medarbetarsamtal
90 % av personalen ska ha 
ett medarbetarsamtal under 
de senaste 15 månaderna.

96% 90% Mycket god måluppfyllelse.

 RJL
Personalhälsa - sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för 
medarbetare ska inte öka i 
jämförelse med samma 
period föregående år.

3,3% 3,2% I stort sett måluppfyllelse.

 RJL
Finansiellt resultat 

-25 935 tkr 0 Resultatet för nämndens ansvarsområde utgörs nästan 
enbart av Länstrafikens underskott. Ett litet överskott 
finns på centrala anslag.
Länstrafiken
Total ackumulerad budgetavvikelse -26,3 mnkr varav 
allmänna trafiken -23,3 mnkr och serviceresor -3,0 mnkr
Allmän trafik - intäkter (-3,7 mnkr)
Försäljningen tom juli har ökat jämfört med föregående år 
men når ändå inte budget. Det ackumulerade 
underskottet beror både på egen biljettförsäljning men 
också på intäkterna via Resplus. Resandet ökar något 
men ökningen består i huvudsak av resor med 
ungdomskort. Övriga resor ökar inte i den takt som är 
budgeterat och det påverkar intäkterna negativt.
Allmän trafik - kostnader (-19,6 mnkr)
Kostnadsökningar beror på:

 Kvartalsavräkningarna efter de två första 
kvartalen på bussavtalen då volymer och index 
regleras, har inneburit ytterligare utbetalningar 
där den största anledningen varit att dieselindex 
ökat. Under perioden jan-maj har dieselindex 
ökat med 17,5% jmf med fg år medan vi 
budgeterat för en ökning på 8,3%.

 En fördyring på ett bussavtal pga överskridna 
frivolymer

 Höga kostnader för förstärkningstrafik inom 
regionbusstrafiken

 Reglering avseende Västtågen 2016 slutade på 
mer än vad som var uppbokat vid årsbokslutet. 
Dessutom är kostnaderna i år högre än 
budgeterat.

 I maj har reglering gjorts avseende 
kostnadsincitament till operatör på Krösatågen. 
Utfallet blev högre än tidigare reservation.
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Mätetal Resultat Målvärde Analys
 Fortsatt höga kostnader för ersättningstrafik för 

inställda Krösatåg, utfall totalt jan-juli ca 11,3 
mnkr

Serviceresor (-3,0 mnkr)
Tom juli månad har antalet serviceresor totalt sett ökat 
med ca tre procent jämfört med föregående år. Ökningen 
under juni och juli har varit ännu större, ca fyra procent 
vilket medfört att budgetavvikelsen under sommar-
månaderna har ökat. Indexuppräkningen av 
avtalspriserna har också varit högre än budgeterat. 
Underskottet återfinns på trafikkostnader både inom 
färdtjänst- och sjukresor men underskottet är störst på 
sjukresesidan. Till viss del uppvägs underskottet på 
trafikkostnader av intäkter från kvalitetsviten från 
entreprenörer.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Plats: Regionens hus, sal B

§94 Beslut om allmän trafikplikt för den linjelagda 
trafiken på Visingsö
Diarienummer: RJL 2017/2138

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden om att

 Införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken på 
Visingsö.

Sammanfattning 
I samband med upphandlingen Serviceresor 2018 ska även 
linjelagd trafik på Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) 
om kollektivtrafik. Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras 
till i december 2017.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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BESLUT 1(1)

2017-08-17 RJL 2017/2138

Förvaltningsnamn
Carl-Johan Sjöberg

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslut om allmän trafikplikt för den 
linjelagda trafiken på Visingsö

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

 om att införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken på Visingsö

Sammanfattning
I samband med upphandlingen Serviceresor 2018 ska även linjelagd trafik på 
Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras till i december 2017.

Information i ärendet
Merparten av året är trafiken anropsstyrd linjetrafik men på sommarmånaderna är 
trafiken linjelagd och går enligt fast tidtabell. Under vår- och höstterminen utför 
bussen även skolskjutstrafik på Visingsö vilken finansieras av Jönköpings 
kommun. Under hela året utför bussen även sjukresor och färdtjänst.

Under 2016 gjordes totalt 11 100 resor (45 600km) med ”Öasvängen” varav 3100 
resor (11 300 km) var linjelagda.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Länstrafiken  

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

2017-08-31 RJL 2015/725 

  
Regionledningskontoret  
24T  

Nämnd för trafik infrastruktur och miljö 

Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp 

Förslag till beslut 
Nämnden för Trafik, Infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta att 

• Motionen är besvarad 

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med rätt till bärhjälp” 
med yrkande om att regelverket för färdtjänst ändras så att det blir möjligt att 
ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med assistans även på andra 
platser än den egna bostaden. Efter beslut i nämnden återremitterades ärendet för 
fördjupad kunskapshämtning. Avstämning har gjort med Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL samt med det Primärkommunala samverkansorganet PKS. 

Information i ärendet 
Inför skatteväxlingen av färdtjänst arbetade kommunerna och regionen fram ett 
gemensamt regelverk. Det regelverk som kommunerna haft tidigare samt det 
regelverk som togs fram till skatteväxlingen hade som grund att bärhjälp endast 
sker till/från kundens hemadress. I lag (1997:736) om färdtjänst, avses särskilt 
anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning, finns inget angivet 
angående bärhjälp utan detta är en tjänst utöver skyldigheter enligt 
färdtjänstlagen. 
 
Under de senaste åren har händelser och frågeställningar aktualiserats kring 
förarens arbetsmiljö i samband med bärhjälp. Skyddsombud på trafikföretagens 
arbetsplatser har utfärdat förbud (skyddsstopp) att bära på enskilda adresser då 
riskerna har bedömts allt för stora och det finns även tillfällen då skada dessvärre 
har drabbat kund och/eller förare. I utförandet av uppdrag inom serviceresor 
beaktas alltid säkerheten både för kund och för förare vilket troligen bidrar till att 
bärhjälp fortfarande kan utföras inom serviceresor i Jönköpings län. Skulle 
serviceresor i Jönköpings län få ett totalt förbud mot att bära i trappor skulle detta 
även få konsekvenser för t.ex. ambulansverksamhet och räddningstjänst. Totalt 
bärstopp finns t.ex. i Sörmland. 
 
Länets kommuner, Länspensionärsrådet, Länsrådet för funktionsnedsättning och 
HSO har genom remissförfarande getts möjlighet att svara på tre frågor under 
våren 2016. 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 RJL 2015/725 

 
 

 
 

1. Utifrån motionens önskemål – hur hanterades dessa frågeställningar innan 
regionen övertog ansvaret 2014? 

2. Vilket ansvar tar kommunen i dessa frågor, då lagen om färdtjänst inte 
hanterar frågor kring bärhjälp/trappklättring? 

3. Hur kan ansvaret fördelas mellan respektive kommun, regionen och 
denenskilde om trappklättring ska erbjudas? 

 
Remissvaren är tydliga i att detta är en regional fråga och från flera framhålls 
rätten till ett självständigt liv, vilket innebär att dialog med länets kommuner om 
hur tjänster utanför regelverket för färdtjänst, t.ex. hur bärhjälp kan ske på 
besöksadress är viktig. 
 
Sammanfattning av yttrande från SKL och PKS angående bärhjälp på 
besöksadress för personer med färdtjänst: 
 
SKL- Har inte någon utredning, inga dokument eller rekommendationer angående 
bärhjälp för personer med färdtjänst 
 
PKS- Kommunerna har hanterat ärendet vid tidigare tillfälle och då hänvisat till 
gällande samarbetsavtal och lämnat besked att färdtjänst inte är ett uppdrag som 
åligger kommunerna. Kommunerna finner inte skäl till att ompröva tidigare 
lämnade besked.  
 
Åtagandet ligger inte inom ramen för lag (1197:736) om färdtjänst och länets 
kommuner finner inga skäl till att ta upp frågan. SKL har inte heller några 
utredningar eller rekommendationer i ärendet. 
 
Regeringen har tillsatt en utredare som ska analysera reglerna för särskilda 
persontransporter som färdtjänst och sjukresor. Syftet med utredningen är att 
identifiera problem som utgör hinder för kommunala och regionala myndigheter 
att åstadkomma en effektiv samordning. Utredaren ska föreslå ändrade och nya 
regler ska leda till att kvalitén långsiktigt förbättras både för resenärer och 
utförare. 
 
Under beredningen av motionen har framkommit att den bärhjälp som efterfrågas 
i motionen inte omfattas av gällande lagstiftning och att gränsdragningen mellan 
denna lagstiftning och kommunernas ansvarsområde är oklar.  Frågan bör därför 
lyftas till den särskilda utredare som har att se över gällande lagstiftning. En 
skrivelse kommer att sändas över till utredaren som beskriver den problematik 
som motionären tar upp i motionen och det som framkommit i frågan under 
beredningen av motionen. 
 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 RJL 2015/725 

 
 

I avvaktan på att den statliga utredaren återkommer med sin redovisning och 
förslag görs inga ytterligare åtgärder med anledning av motionen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag, Primärkommunalt samverkansorgan 2017-05-11 
• Skrivelse, Sveriges Kommuner och Landsting 2017-03-01 
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11 
• Protokollsutdrag från nämnden 2016-12-13 § 116 
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16 
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03 
• Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15 
• Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05 
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09 
• Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24 
• Inkomna remissyttranden 
• Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 

 

 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96 
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00 

 
Plats: Regionens hus, sal B 

§95 Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp 
Diarienummer: RJL 2015/725 
 
Beslut  
Presidiet föreslår att 
 

• Underlaget revideras inför beslut i nämnden så att 
synpunkter från SKL och PKS inkluderas i samt att,  

• Regionen i särskild skrivelse påpekar detta till den 
nationella utredningen som pågår inom området samt 

• Att motionen anses besvarad med kompletteringar som har 
gjorts. 

Sammanfattning  
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med 
rätt till bärhjälp” med yrkande om att regelverket för färdtjänst 
ändras så att det blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i 
kombination med assistans även på andra platser än den egna 
bostaden. 
 

Efter beslut i nämnden 2016-12-13 § 116 återremitteras ärendet   
för att efter fördjupad kunskapsinhämtning från Sveriges 
Kommuner och Landsting ta upp frågan i Kommunalt forum för 
avstämning och diskussion inför eventuellt ett samarbete med 
kommunerna i frågan. Samt att även undersöka möjligheten till 
bistånd med hjälp till begränsat stöd vid förutbestämda adresser 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag, Primärkommunalt samverkansorgan  
2017-05-11 

• Skrivelse, Sveriges Kommuner och Landsting 2017-03-01 
• Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11 
• Protokollsutdrag från nämnden 2016-12-13 § 116 
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16 
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03 
• Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96 
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00 

 
• Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05 
• Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09 
• Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24 
• Inkomna remissyttranden 
• Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår Tjänsteskrivelsen revideras så att 
synpunkter från SKL och PKS inkluderas i beslutsunderlaget samt 
att, Regionen i särskild skrivelse påpekar detta till den nationella 
utredningen som pågår inom området. 

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Rune Backlund 
Ordförande 

  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Linda Byman 



 

Utdrag protokoll 1(2) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 29 – 44 
 

Tid: 2017-05-11 

 

  

 

 

§ 36 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna samt att 

kommunerna inte finner några skäl till att ompröva tidigare lämnade besked 

avseende färdtjänst med rätt till bärhjälp. 

 

Information 

Information delges om att Länstrafiken tagit fram en motion avseende 

färdtjänst med rätt till bärhjälp och att det finns önskemål om att ärendet 

hanteras av länets kommuner. Ola Götesson informerar om att kommunerna 

har hanterat ärendet vid tidigare tillfälle och då hänvisat till gällande 

samarbetsavtal och lämnat besked att färdtjänst inte är ett uppdrag som 

åligger kommunerna.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende färdtjänst 

med rätt till bärhjälp och kommunerna finner inget skäl till att ompröva 

tidigare lämnade besked. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling  
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Utdrag protokoll 2(2) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 29 – 44 
 

Tid: 2017-05-11 

 

  

 

Vid protokollet 

Sandra Widheimer 

 

Justerat 2017-06-05 

Andreas Sturesson 

Gert Jonsson 

 

Rätt utdraget, intygar 

 

Sandra Widheimer
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2017-01-11 kl.08.30-11.25

Plats: Regionens hus sal B

§8 Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Diarienummer: RJL 2015/725

Beslut 
Presidiet beslutar att

 ge regionledningskontoret i uppdrag att kontakta SKL för 
djupare information kring de frågor som nämnden skickat 
vidare. 

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp” med yrkande om att regelverket för färdtjänst ändras så att det 
blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med 
assistans även på andra platser än den egna bostaden.

Efter beslut i nämnden 2016-12-13 § 116 återremitteras ärendet   för att 
efter fördjupad kunskapsinhämtning från Sveriges Kommuner och 
Landsting ta upp frågan i Kommunalt forum för avstämning och 
diskussion inför eventuellt ett samarbete med kommunerna i frågan. 
Samt att även undersöka möjligheten till bistånd med hjälp till begränsat 
stöd vid förutbestämda adresser.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från nämnden 2016-12-13 § 116
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15
 Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24
 Inkomna remissyttranden
 Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2017-01-11 kl.08.30-11.25

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
108-125
Tid: 2016-12-13, kl.13:00-17:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§116 Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Diarienummer: RJL 2015/725

Beslut 
Nämnden beslutar om 

 Återremiss för att efter fördjupad kunskapsinhämtning 
från Sveriges Kommuner och Landsting ta upp frågan i 
Kommunalt forum för avstämning och diskussion inför 
eventuellt ett samarbete med kommunerna i frågan samt,

 Även undersöka möjligheten till bistånd med hjälp till 
begränsat stöd vid förutbestämda adresser.

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp” med yrkande om att regelverket för färdtjänst ändras så att det 
blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med 
assistans även på andra platser än den egna bostaden.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15
 Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24
 Inkomna remissyttranden
 Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden och Niclas Palmgren föreslår återremiss av motionen med 
följande motivering: Återremiss för att efter fördjupad 
kunskapsinhämtning från Sveriges Kommuner och Landsting ta upp 
frågan i Kommunalt forum för avstämning och diskussion inför 
eventuellt ett samarabete med kommunerna i frågan samt,
med tillägg av att man även undersöker möjligheten till bistånd med 
hjälp till begränsat stöd vid förutbestämda adresser

28



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 
108-125
Tid: 2016-12-13, kl.13:00-17:00

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Vid protokollet

Siv Kullberg

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

o

Mauno Virta

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-12-01 kl. 08.30-11.25

Plats: Regionens hus sal B

§5 Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Diarienummer: RJL 2015/725

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att

 motionen är besvarad

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp” med yrkande om att regelverket för färdtjänst ändras så att det 
blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med 
assistans även på andra platser än den egna bostaden.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15
 Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24
 Inkomna remissyttranden
 Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund föreslår att motionen är besvarad.
Jeanette Söderström lämnar besked vid nämndens sammanträde.

Beslutet skickas till 
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-12-01 kl. 08.30-11.25

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Tjänsteskrivelse

2016-11-16 RJL 2015/725

Regionledningskontoret 
Avsändare

Regionfullmäktige 

Motion – Färdtjänst med rätt till bärhjälp

Förslag till beslut
Nämnden för Trafik, Infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta att

 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med rätt till bärhjälp” 
med yrkande om att regelverket för färdtjänst ändras så att det blir möjligt att 
ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med assistans även på andra 
platser än den egna bostaden.

Information i ärendet
Inför skatteväxlingen av färdtjänst arbetade kommunerna och regionen fram ett 
gemensamt regelverk. Det regelverk som kommunerna haft tidigare samt det 
regelverk som togs fram till skatteväxlingen hade som grund att bärhjälp endast 
sker till/från kundens hemadress. I lag (1997:736) om färdtjänst, avses särskilt 
anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning, finns inget angivet 
angående bärhjälp utan detta är en tjänst utöver skyldigheter enligt 
färdtjänstlagen.

Under de senaste åren har händelser och frågeställningar aktualiserats kring 
förarens arbetsmiljö i samband med bärhjälp. Skyddsombud på trafikföretagens 
arbetsplatser har utfärdat förbud (skyddsstopp) att bära på enskilda adresser då 
riskerna har bedömts allt för stora och det finns även tillfällen då skada dessvärre 
har drabbat kund och/eller förare. I utförandet av uppdrag inom serviceresor 
beaktas alltid säkerheten både för kund och för förare vilket troligen bidrar till att 
bärhjälp fortfarande kan utföras inom serviceresor i Jönköpings län. Skulle 
serviceresor i Jönköpings län få ett totalt förbud mot att bära i trappor skulle detta 
även få konsekvenser för t.ex. ambulansverksamhet och räddningstjänst. Totalt 
bärstopp finns t.ex. i Sörmland.

Länets kommuner, Länspensionärsrådet, Länsrådet för funktionsnedsättning och 
HSO har genom remissförfarande getts möjlighet att svara på tre frågor under 
våren 2016.
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Tjänsteskrivelse

2016-11-16 RJL 2015/725

1. Utifrån motionens önskemål – hur hanterades dessa frågeställningar innan 
regionen övertog ansvaret 2014? 

2. Vilket ansvar tar kommunen i dessa frågor, då lagen om färdtjänst inte 
hanterar frågor kring bärhjälp/trappklättring?

3. Hur kan ansvaret fördelas mellan respektive kommun, regionen och den 
enskilde om trappklättring ska erbjudas?

Remissvaren är tydliga i att detta är en regional fråga och från flera framhålls 
rätten till ett självständigt liv, vilket innebär att dialog med länets kommuner om 
hur tjänster utanför regelverket för färdtjänst, t.ex. hur bärhjälp kan ske på 
besöksadress är viktig.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Faktaunderlag Bärhjälp
 Motion färdtjänst med rätt till bärhjälp

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-11-03 kl.08.30-12.05

Plats: Regionens hus, sal B

§2 Motion Socialdemokraterna; Färdtjänst med rätt 
till bärhjälp?
Diarienummer: RJL 2015/725

Beslut 
Presidiet beslutar att

 fortsätta beredningen av motionen för beslut vid nämnden 
i december

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist för Socialdemokraterna har inkommit med en
motion daterad 2015-03-15: färdtjänst med rätt till bärhjälp. I
motionen föreslås att regelverket för färdtjänst ändras så att det
blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med 
assistans även på andra platser än den egna bostaden.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Inkommen motion från socialdemokraterna, Färdtjänst 

med rätt till bärhjälp daterad 2015-03-15

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
ordförande
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö
Tid: 2016-11-03 kl.08.30-12.05

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson

35



36



37



38



39



Sign

PROTOKOLL 1(2)

Diarienummer

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö 
Tid: 2016-06-28 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Beslutande: 
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L)
Jeanette Söderström (S)

Övriga:  
Linda Byman, nämndsekreterare

§1 Motioner
Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Hur fungerar egentligen våra sjukresor
Sjukresesystem anpassat efter dagens behov
Diarienummer: RJL 2015/725, RJL 2016/966, RJL 2015/1824

Beslut
Presidiet beslutar att

 svaren på motionerna; (RJL 2015/725) Färdtjänst med rätt 
till bärhjälp och (RJL 2016/966) Hur fungerar egentligen 
våra sjukresor samordnas med svaret på motionen (RJL 
2015/1824) Sjukresesystem anpassat efter dagens behov 
som handläggs av nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

 Synpunkter från Länspensionärsrådet (LPR) och Länsrådet 
för funktionshinder (LFF) samordnas av nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård.

Sammanfattning
Nämnden för Folkhälsa och sjulvård som handlägger motionen (RJL 
2015/1824) Sjukresesystemet anpassat efter dagens behov föreslår att 
motionen samordnas med inkomna motioner till nämnden för trafik 
infrastruktur och miljö (RJL 2015/725) Färdtjänst med rätt till bärhjälp 
och (RJL 2016/966) Hur fungerar egentligen våra sjukresor.

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård samordnar att 
Länspensionärsrådet(LPR) och Länsrådet för funktionshinder (LFF) ges 
möjlighet att lämna synpunkter på samtliga motioner. 

Beslutsunderlag
 Motion Hur fungerar våra sjukresor 2016-03-31
 Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp 2015-03-15
 Motion Sjukresesystem anpassat efter dagens behov 2015-
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PROTOKOLL 2(2)

     

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö 
Tid: 2016-06-28 

Sign

09-10
 Protokollsutdrag  §49 Presidium Nämnd för Folkhälsa och 

sjukvård 2016-05-18 
 Protokollsutdrag  §57 Presidium Nämnd för Folkhälsa och 

sjukvård 2016-06-15 

Beslutet skickas till
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Jönköpings Länstrafik

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras 

Rune Backlund
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PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium - Nämnd för Trafik, infrastruktur 
och miljö  
Tid: 2016-06-15 08:30-10:00 

 
Plats: Regionens hus, sal B  

§5 
Motion – Färdtjänst med rätt till bärhjälp 
Diarienummer: RJL 2015/725 
 
Beslut 
Presidiet beslutar att 

• bordlägga motionen till kommande presidiemöte. 
 
Sammanfattning 
Desiré Törnqvist för Socialdemokraterna har inkommit med en 
motion daterad 2015-03-15: färdtjänst med rätt till bärhjälp. I 
motionen föreslås att regelverket för färdtjänst ändras så att det 
blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination 
med assistans även på andra platser än den egna bostaden. 
 
Beslutsunderlag  

• Inkommen motion från socialdemokraterna daterad   
2015-03-15. 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09. 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras  
 
 
Rune Backlund 
 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 
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Region Jönköpings län  
 
 

 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Motion – Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp. 

Inledning 
Med anledning av motion från Desiré Törnqvist, Socialdemokraterna lämnas 
information i ärendet till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Efter 
behandling i presidiet skrivs förslag till beslut. 
 

Information i ärendet 
Desiré Törnqvist föreslår i motionen Färdtjänst med rätt till bärhjälp  
 
- att regelverket för färdtjänst ändras så det blir möjligt att ansöka om och beviljas 
bärhjälp i kombination med assistans även på andra platser än den egna bostaden.  

Faktaunderlag 
Inför skatteväxlingen av färdtjänst arbetade kommunerna och regionen fram ett 
gemensamt regelverk som var grunden i skatteväxlingen. Det regelverk som 
kommunerna haft tidigare samt det regelverk som togs fram till skatteväxlingen 
hade som grund att bärhjälp endast sker till/från kundens hemadress. 
 
Idag finns ca 10 fordon i Jönköpings län som kan utföra uppdrag med 
trappklättring. Dessa fordon är även utrustade med bår och plats för resa med 
rullstol samt för kunder som reser utan hjälpmedel. Dessa fordon har en mycket 
hög beläggningsgrad i dagsläget. Antalet färdtjänstresor med trappklättrare var 
cirka 260 och antalet sjukresor cirka 830 under 2015. 
 
Lag  (1997:736) om färdtjänst, avser särskild anordnade transporter för personer 
med funktionsnedsättning. 
Exempel på tjänster utöver skyldighet enligt färdtjänstlagen: 

• Trappklättrare 
• Bärhjälp (lyfta kunden fysiskt över t.ex. trösklar eller bära kund i 

trappor/trapphus). 
• Ledsagning av förare mellan bostad och fordon (benämnt assistans i 
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regionens regelverk) 
• Ledsagning av förare mellan fordon och resmål (benämnt assistans i 

regionens regelverk) 
• Tillåtelse för medresenär att följa med på resan 
• Färdtjänst utanför hemkommunen (benämnt länsfärdtjänst i regionens 

regelverk) 
 
Utdrag ur regionens nuvarande regelverk för färdtjänst: 
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den 
egna bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare. Förflyttning med 
trappklättrare beviljas max för 18 månader alt max 24 enkelresor per år. Om kund 
bor på kommunalt boende finns möjlighet till max 6 enkelresor per år med 
trappklättrare för besök på tidigare mantalsskrivningsadress.  
Förflyttning utförs inte inne i bostad/lägenhet. 
Förflyttning kan utföras vid liggande transport om förflyttningen gäller till/från 
den egna bostaden via trappor. 
För samtliga förflyttningar i trappor gäller att uppdraget ska vara genomförbart 
och ska ske utifrån minsta möjliga risk för skada för förare och/eller kund. 
Bedöms riskerna vara allt för stora utförs inte förflyttning.” 
 
Förarens arbetsmiljö 
Under de senaste åren har flera händelser och frågeställningar aktualiserats kring 
förarens arbetsmiljö i samband med bärhjälp. Skyddsombud på trafikföretagens 
arbetsplatser har utfärdat förbud att bära på enskilda adresser då riskerna har 
bedömts allt för stora och vid några tillfällen har dessvärre förare kommit till 
skada, vid ett tillfälle har även kunden drabbats. 
I utförandet av uppdrag inom serviceresor beaktas alltid säkerheten både för kund 
och för förare vilket troligen bidrar till att bärhjälp fortfarande kan utföras inom 
serviceresor i Jönköpings län. Skulle serviceresor i Jönköpings län få ett totalt 
förbud mot att bära i trappor skulle detta även få konsekvenser för t.ex. 
ambulansverksamhet och räddningstjänst. 
 
”Besiktning” av adress 
Innan trappklättring beviljas för färdtjänst sker en form av ”besiktning” på 
kundens hemadress för att kartlägga om uppdraget går att utföra. Kartläggning 
sker genom att ett fordon utrustat med trappklättrare åker ut till kundens 
hemadress. Besiktningen dokumenteras enligt framtagen mall och ett praktiskt test 
utförs. Därefter tas ställning till om trappklättring ska beviljas eller inte.  
 
Risker och utförande 
All förflyttning i trappor är ett riskmoment och rekommendationen är att kunden 
ser över sin bostadssituation. Frågan är av större mått än bara färdtjänstresor - kan 
kunden själv (eller med hjälp av anhörig) ta sig ut ur bostaden vid en nödsituation, 
t.ex. brand? 
Även om trappklättring är ett säkert sätt att utföra förflyttning i trappor på har 
olyckor skett både i Jönköpings län och på andra platser i landet. I t.ex. Göteborg 
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har ett par olyckor skett med mycket tragisk utgång för kund. 
 
Kostnadsberäkning 
Länstrafiken ska enligt avtal ersätta fordon och förare i tid och km samt hämtning 
och lämning av kund. Ersättning sker i form av restid, km-ersättning och 
ersättning för besiktningen. Vid en förändring i regelverket som innebär att 
färdtjänst beviljas till andra platser än den egna bostaden beräknas merkostnaden 
uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor per år. 
 

Remiss – avseende motion ”Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp” 
Länets kommuner, Länspensionärsrådet, Länsrådet för funktionsnedsättning och 
HSO har genom remissförfarande getts möjlighet att svara på följande frågor: 

1. Utifrån motionens önskemål – hur hanterades dessa frågeställningar innan 
regionen övertog ansvaret 2014?  

2. Vilket ansvar tar kommunen i dessa frågor, då lagen om färdtjänst inte 
hanterar frågor kring bärhjälp/trappklättring? 

3. Hur kan ansvaret fördelas mellan respektive kommun, regionen och den 
enskilde om trappklättring ska erbjudas? 

 
Nedan redovisas remissvaren i korthet: 

Aneby, Eksjö, Gislaved, Nässjö, Sävsjö 
1. Bärhjälp efterfrågades ett fåtal gånger och hanterades av färdtjänsten av 

två förare som använde bärstol. Uppdrag skedde även på besöksadressen 
för alla utom Gislaved. Gislaved begränsat tillstånd max 3 mån på 
hemadressen. 

2. Överlåtet till trafikhuvudman angående det som är kopplat till lagen. 
Huvudman kompletterat med egna målsättningar angående assistans och 
bärhjälp. Kommunen kan ge bidrag till anpassning av bostad. 

3. Regionen har ansvaret för färdtjänstfrågor. Efter kommande utredning från 
Svensk Kollektivtrafik kan regionen göra en revidering till nationell 
anpassning. Kommunen har ansvar för bostadsanpassning men inkluderar 
inte tillgänglighet till andra adresser. Kommunen bidrar tillsammans med 
övriga samhällsaktörer i det allmänna tillgänglighetsarbetet. Den enskilde 
ansvarar för sin egen livssituation och för en fungerande boendesituation 
som möjliggör tillgänglighet. 

Jönköping: 
Anser att frågan bör utredas grundligare efter att översyn gjorts i Skåne och 
Västra Götalandsregionen samt att riktlinjerna från Svensk Kollektivtrafik har 
presenterats. Utgångspunkten bör vara att färdtjänst hanteras som en helhet inom 
regionen. 

Mullsjö: 
En fråga för regionen som har ansvaret för myndighetsutövningen. 
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Finansiering av utökning/minskning är en fråga för regionen. 
Regionens regelverk för trappklättrare och antal bilar får regionen utreda samt 
svara på motionen.  

Värnamo: 
Regionen har ansvaret för färdtjänst och enligt överenskommelse vid 
skatteväxling kan bärhjälp beviljas till/från egen bostad i samband med resa och 
beviljas som ett begränsat tillstånd. Resor med bärhjälp har även tidigare beviljats 
till besöksadress och ingick i skatteväxlingen. Om personer inte kan få hjälp med 
förflyttning i trappor där det saknas hiss/ramp finns risk för ökad isolering för en 
redan utsatt grupp. Värnamo kommun ställer sig bakom motionen. 

HSO: 
Enligt FN-konventionen har alla människor rätt till ett självständigt liv och rätt att 
delta i samhället på samma villkor. 
Att tillåta trappklättrare även på besöksadress kan betyda mycket för den enskilde 
- minskad isolering och ökad chans till ett meningsfullt liv. Finansiering får inte 
ske genom höjd taxa för färdtjänst. Blir det aktuellt med denna finansiering höjer 
man taxan för all kollektivtrafik. Kommunerna och regionen bör utreda 
möjligheten till trappklättring som en insats inom regelverket för skälig 
levnadsstandard SOL. 

LFF: 
Enl. FN-konventionen har alla människor rätt till ett självständigt liv och rätt att 
delta i samhället på samma villkor och detta ska vara ett riktmärke för hur policy 
och riktlinjer utformas. 
Främja medborgarmedverkan - ha dialog med personer med egen erfarenhet för 
att öka kunskap och förståelse för livssituationen. Länstrafiken bör få i uppdrag att 
ta fram statistik över personer som har behov av trappklättrare på besöksadresser. 
Utreda vidare trappklättring på besöksadress i samråd med kommunerna med 
målsättning att främja allas möjlighet till ett bra liv i en attraktiv region. Prova 
som ett pilotprojekt för att se hur stor efterfrågan är och vad kostnaden blir. 
 

Sammanfattande bedömning 
En samlad bedömning är att förslaget kan innebära risker för såväl resenär som 
förare. Riskerna behöver beaktas och eventuellt utredas ytterligare. Kommunernas 
svar är tydliga i att detta är en regional fråga. Från flera framhålls rätten till ett 
självständigt liv. Förslaget innebär kostnadsökningar på cirka 2,5 miljoner kronor 
per år. 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Agneta Jansmyr  Carl-Johan Sjöberg  
Regiondirektör  Trafikdirektör 
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Länsrådet för funktionsnedsättningar  

Avsändare  

Jönköpings Länstrafik 

Serviceresor 

Remiss avseende motion "Färdtjänst 
med rätt till bärhjälp" 
Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Enligt Myndigheten för delaktighet (MFD) ska FN-

konventionen främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Konventionen 

utgår från jämlikhet och icke-diskriminering och bygger på förståelsen att 

funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och 

omgivning. Universella lösningar ska utformas så att de fungerar för alla men 

ibland kan det behövas särskilda, individutformade, lösningar. Olika individuella 

stöd skapar förutsättningar för delaktighet och jämlikhet och kompletterar därmed 

de generella lösningarna. 

 

Med detta som utgångspunkt anser LFF att det är självklart att individens 

livssituation i helhet alltid ska sättas i fokus. Om det finns ett uttalat behov hos 

personer att kunna besöka platser där trappklättrare blir aktuella, ska 

utgångspunkten vara att detta så långt möjligt ska kunna förverkligas.  

 

Möjligheten till trappklättrare på besöksadressen kan vara avgörande för en 

persons möjligheter till fortsatt aktivitet och delaktighet, under en kortare eller 

längre period, och därmed av stor betydelse för personens rehabilitering och 

livskvalitet. Detta behov kan uppstå oberoende av om personen har valt ett 

anpassat boende i markplan. Den enskilde kan självklart anpassa sitt eget boende 

men oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte är det svårt att ställa 

motsvarande krav på vänner och släktingar.  

 

Om socialtjänsten bedömer att den enskilde har ett välmotiverat behov av hjälp 

med trappklättrare, kan nyttan anses vara större än kostnaden. Antalet resor, och 

därmed kostnaden, bör i de flesta fall vara ganska begränsat. LFF anser att 

möjligheten till trappklättrare på besöksadresser ska prövas i samverkan mellan 

länstrafiken och kommunernas socialtjänst. En sådan prövning skulle kunna ges i 

form av ett pilotprojekt som både ger svar på frågan hur stor efterfrågan är och 

vad kostnaden kan tänkas bli.  

 

LFF anser utifrån de frågeställningar som ställs: 
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 Att FNs deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

ska vara riktmärke för hur policy och riktlinjer utformas. Människor är 

olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål och detta ska tas 

hänsyn till när man planerar och genomför förändringar i samhället. 

 Att myndigheter och serviceinrättningar ska främja medborgarmedverkan, 

vilket i detta avseende innebär att ha dialog med personer med egen 

erfarenhet för att öka kunskap och förståelse för människors livssituation.  

 Att Länstrafiken bör få i uppdrag att ta fram statistik över det antal 

personer som är berörda av denna diskussion, det vill säga personer som 

har ett uttalat och återkommande behov av att besöka platser som 

förutsätter trappklättrare. 

 Att möjligheten till trappklättrare på besöksadresser ska utredas vidare av 

Länstrafiken i samråd med kommunerna med målsättningen att främja 

allas möjlighet att leva ett bra liv i en attraktiv region.  

 

 

LÄNSRÅDET FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 

 

 

 

 

Mattias Ingeson  Maria List-Slotte  

LFF, ordförande  LFF, sekreterare  
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JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 13 
2016-04-26  

§ 132 

Yttrande till regionen över motionen "Färdtjänst med rätt till bär- 
hjälp" 
Ks/2016:156 736 

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har av Region Jönköpings län betetts möjlighet att senast 
2016-04-30 yttra sig över motionen "Färdtjänst med rätt till bärhjälp". 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Region Jönköpings län 2016-02-24 
Socialnämndens beslut 2016-04-19 § 90 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Äldrenämndens beslut 2016-04-20 § 53 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till 
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

- Yttrande till Region Jönköpings län över motion "Färdtjänst med rätt 
till bärhjälp" överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet han De  Basso  (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-26 
Kommunstyrelsens beslut 

- Yttrande till Region Jönköpings län över motion "Färdtjänst med rätt 
till bärhjälp" överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons 
(1(D) förslag. 

Beslutet expedieras till: 
Region Jönköpings län 
Sn 
Än 

Justerand sign Utdragsbestyrkande 
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2016-04-26 1(1)  

Region Jönköpings län 
Jönköpings länstrafik 

Yttrande till regionen över motionen "Färdtjänst med rätt till 
bärhjälp" 

Jönköpings kommun har av nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, Region 
Jönköpings län, beretts möjlighet att lämna synpunkter på motionen "Färdtjänst 
med rätt till bärhjälp". 

Jönköpings kommun anser att frågan bör utredas grundligare efter det att 
översynen inom region Skåne och i Västra Götalandsregionen samt riktlinjerna 
från Svensk Kollektivtrafik presenterats. Utgångspunkten bör vara att färdtjänsten 
hanteras som en helhet inom regionen. 

JÖNKÖPINGS IQMMUN 

Ann-Marie Nilsson Cr1-Johan Korsas 
Koinmunslyrelsens ordförande StadsdiiekWr I 

STADSKONTORET 
Besöksadress Rådhuset 

Rådhusparken 1 Jönköping 
kommunstyrelse@jonkoping.se  

Fax  diariet 036-10 57 041 

JÖNKÖPINGS 
KOMMUN 

Ljuset vid Vättern 

ÖSUN1T1n0B 105000 vxI)) Postadresspm inget afl0at ange 551 a9 JönköpJg okone 
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Jönköpings Länstrafik
Serviceresor

Till
Länets kommuner
Länspensionärsrådet
Länsrådet för funktionsnedsättning
HSO i Jönköpings län

Remiss – avseende motion ”Färdtjänst 
med rätt till bärhjälp”

Faktaunderlag bärhjälp 
Med anledning av inkommen motion (RJL 2015/725) och beslut 2015-06-12 att ta 
fram faktaunderlag för bärhjälp följer här redogörelse i ärendet.

Lag  (1997:736) om färdtjänst, avser särskild anordnade transporter för personer 
med funktionsnedsättning.

Exempel på tjänster utöver skyldighet enligt färdtjänstlagen:
 Trappklättrare
 Bärhjälp (lyfta kunden fysiskt över t.ex. trösklar eller bära kund i 

trappor/trapphus).
 Ledsagning av förare mellan bostad och fordon (benämnt assistans i 

regionens regelverk)
 Ledsagning av förare mellan fordon och resmål (benämnt assistans i 

regionens regelverk)
 Tillåtelse för medresenär att följa med på resan
 Färdtjänst utanför hemkommunen (benämnt länsfärdtjänst i regionens 

regelverk)

Utdrag ur regionens regelverk 2016 för färdtjänst  -  se nedan

”25. Trappklättrare/förflyttning i trappor 
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den 
egna bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare. Förflyttning med 
trappklättrare beviljas max för 18 månader alt max 24 enkelresor per år. Om kund 
bor på kommunalt boende finns möjlighet till max 6 enkelresor per år med 
trappklättrare för besök på tidigare mantalsskrivningsadress. 
Förflyttning utförs inte inne i bostad/lägenhet.
Förflyttning kan utföras vid liggande transport om förflyttningen gäller till/från 
den egna bostaden via trappor.
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För samtliga förflyttningar i trappor gäller att uppdraget ska vara genomförbart 
och ska ske utifrån minsta möjliga risk för skada för förare och/eller kund. 
Bedöms riskerna vara allt för stora utförs inte förflyttning.”

Inför skatteväxlingen 2013 av bl.a. färdtjänst arbetade kommunerna och regionen 
fram ett gemensamt regelverk som var grunden i skatteväxlingen. 
Det regelverk som kommunerna haft tidigare samt det regelverk som togs fram till 
skatteväxlingen hade som grund att bärhjälp endast sker till/från kundens 
hemadress.

Förarens arbetsmiljö
Under de senaste åren har flera händelser och frågeställningar aktualiserats kring 
förarnas arbetsmiljö i samband med bärhjälp. Skyddsombud på trafikföretagens 
arbetsplatser har utfärdat förbud att bära på enskilda adresser då riskerna har 
bedömts allt för stora och vid några tillfällen har dessvärre förare kommit till 
skada samt i ett tillfälle drabbades även kunden.
I utförande av uppdrag inom Serviceresor beaktas alltid säkerheten både för kund 
och förare i förväg vilket troligen bidrar till att bärhjälp fortfarande kan utföras 
inom Serviceresor i Jönköpings län. Skulle Serviceresor i Jönköpings län få ett 
totalt förbud mot att bära i trappor skulle detta få konsekvenser för både t.ex. 
ambulansverksamhet alt räddningstjänst.

För att undvika händelser som förbud att bära i trappor samt att förare och kunder 
kommer till skada har Länstrafiken tillsammans med trafikföretagen arbetat fram 
rutiner för hur förflyttning av kund sker i trappa (avser kund som inte själv kan gå 
i trappa)  och succesivt har övergång skett till trappklättring för att nu uteslutande 
erbjuda trappklättring inom färdtjänsten.

”Besiktning” av adress
Innan trappklättring beviljas för färdtjänst sker idag en form av ”besiktning” på 
kundens hemadress för att där kartlägga om uppdraget går att utföra. Kartläggning 
sker genom att ett fordon utrustat med trappklättrare åker ut till kunden 
hemadress. Besiktningen dokumenteras enligt framtagen mall och ett praktiskt test 
utförs ang. trappklättring. Därefter tas ställning till om trappklättring ska beviljas 
eller inte. Även om en besiktning utförts och fått ett positivt omdöme kan detta 
ändras om nya omständigheter framkommer på aktuell adress och då kan ev. 
tjänsten inte utföras.

Risker och utförande
Bra att känna till är att all förflyttning i trappor som inte sker av kunden själv är 
alltid ett riskmoment och Länstrafikens rekommendation är att kunden ser över 
bostadssituationen. Frågan är av större mått än bara färdtjänstresor -  kan kunden 
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själv (eller med hjälp av anhörig) ta sig ut ur bostaden vid en nödsituation, t.ex. 
brand?
Även om trappklättring är ett säkert sätt att utföra förflyttning i trappor har 
olyckor skett både i Jönköpings län och på andra platser i landet. I t.ex. Göteborg 
har ett par olyckor skett med mycket tragisk utgång för kund.

Vid utförande av trappklättring krävs att den tekniska utrustningen och kundens 
rullstol är fullt funktionsduglig och fungerar i samspel. Vidare måste föraren vara 
utbildad samt regelbundet genomföra övningstillfällen för att upprätthålla god 
kompetens. Trapphus och områden runt omkring måste ha tillräckligt stor yta för 
att uppdraget ska kunna utföras på ett säkert sätt. Det krävs även att kunden 
samarbetar med föraren och kan ta emot instruktioner. T.ex. får kunden inte luta 
sig framåt eller ta tag i ledstång när uppdraget utförs.

Idag finns ca 10 fordon i Jönköpings län som kan utföra uppdrag med 
trappklättring. Dessa fordon är även utrustade med bår och plats för resa med 
rullstol samt för kunder som reser utan hjälpmedel. Dessa fordon har en mycket 
hög beläggningsgrad i dagsläget.
Antalet färdtjänstresor med trappklättrare var ca 260 st samt antalet sjukresor var 
ca 830 st under 2015.

Åtgärder och konsekvenser vid regeländring - bärhjälp på besöksadressen
Innan trappklättring kan ske till en adress ska besiktning av trappan ske.
Vid besiktning av trappa genomförs även ett praktiskt test med kund och rullstol
Det förekommer en mängd olika rullstolar på marknaden. Detta faktum samt att 
hur kunden sitter i rullstolen har betydelse för uppdragets utförande, t.ex. hur stor 
plats tar ben och fötter, mått på rullstol är också avgörande - även om adressen en 
gång är besiktigad är det alltså ingen garanti för att trappklättringen kan 
genomföras för alla kunder till aktuell adress.
Vid besiktningstillfället utgår ersättning från Länstrafiken till trafikföretaget enl. 
avtal. En begränsad grupp av förare kan utföra besiktningen vilket kräver 
planering. Resan måste beställas minst 2 veckor i förväg om aktuell besöksadress 
inte har besiktigats tidigare och besiktning bokas, planeras, utförs och utvärderas. 
Efter varje besiktning registrerar Länstrafiken adressen i ett register för att veta 
om trappklättring går att genomföra eller inte och därefter kan kunden få besked 
om resan går att genomföra eller ej.

Kostnadsberäkning
Länstrafiken ska enligt avtal ersätta fordon och förare i tid och km samt hämtning 
och lämning av kund alt två förare (en förare är vid besiktningen kund i rullstol). 
Ersättning sker i form av restid, km-ersättning och ersättning för besiktningen.
Tidåtgång vid varje besiktning beräknas till minst 60 min samt restid tur och retur 
och ersättning för körda kilometer.
Vid besiktningstillfället ska även aktuell besöksadress vara tillgänglig för kontroll 
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så att uppdraget kan avslutas inne i hall/tambur på besöksadressen. Administrativ 
samordningstjänst krävs för planering och administration av uppdragen samt att 
samordna besiktningstillfället med kund på besöksadressen.

Kostnaden uppskattas till ca 1100-3500kr/ besiktning vardagar och för OB-tid 
1500-4000kr/besiktning. Vid själva utförandet av resan blir snittkostnaden ca 600-
2600kr/resa. Till detta kommer ytterligare kostnader för minskad samordning av 
resor då annan kund inte kan vänta i fordonet under tiden ett trappklättrings-
uppdrag genomförs. Ska uppdaget genomföras på 3 alt 4 våning ökar kostnaden 
ytterligare. Total kostnad per år blir ca 2,3-2,5 miljoner kronor inkl. själva resan 
till/från adressen. Kostnadsintervallet beror på antalet resor samt reslängd, dvs om 
bärhjälp ska utföras på adresser utanför länet eller inom hemkommunen.

Bärhjälp/trappklättring i andra län
I Sörmland har arbetsmiljöverket utfärdat ett totalt förbud för att bära i trappor för 
färdtjänst och sjukresor. Här har man ansett att detta inte ingår i förares yrkesroll 
och bärhjälp inte är en relevant arbetsuppgift och därmed ska den inte utföras av 
föraren. I Sörmland tillåts alltså inte heller bärhjälp inom sjukresor utan blir då ett 
ärende för ambulans/räddningstjänst. I Sörmland sker förflyttning i trappor med 
hjälp av trappklättrare på kundens hemadress.

Serviceresor i region Skåne har sedan hösten 2015 en diskussion inom regionen 
och med kommunerna i Skåne att helt ta bort både bärhjälp och trappklättring 
inom färdtjänst och sjukresor. Tanken är att endast akut förflyttning från hemmet 
sker vid ett tillfälle. Grunden till frågeställningen är till övervägande del de risker 
som finns i samband med trappklättrare. Beslut förväntas under våren 2016.

Färdtjänsten i Göteborg och Västra Götalandsregionen arbetar även med en 
översyn ang. trappklättring för att minska riskerna.

Vidare finns en arbetsgrupp inom Svensk Kollektivtrafik som gör ett arbete på 
nationell nivå med rekommendationer och riktlinjer i samband med förflyttningar 
i trappor av kunder och ett första utkast kan ev. presenteras under andra halvåret 
2016.

Finansiering
Om regelverket ska ändras till att även omfatta trappklättring på besöksadressen 
måste den ekonomiska finansieringen också lösas.
Alternativ att ta ställning till:

1. Trappklättring tillåts inte inom färdtjänsten p.g.a. säkerhetsrisker.
2. Trappklättring kan ske på kunds hemadress enl. regelverk 2016.
3. Trappklättring tillåts på hem- och besöksadressen. Beräknad kostnad ca 

2,4 miljoner/år.
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4. Trappklättring tillåts på hem- och besöksadressen och egenavgiften för 
färdtjänst justeras för samtliga resor (frångår då att följa linjetrafikens 
priser). Prisökning blir då ca 12%. 

5. Trappklättring tillåts på hem- och besöksadressen med egenavgift för 
tjänsten på besöksadressen (per förflyttning i trappa med trappklättrare på 
annan adress än hemadressen) 500 kr/resa inom hemkommun och 800 
kr/resa utanför hemkommun.

6. Trappklättring tillåts på hem- och besöksadressen och finansiering sker 
genom kombination av nr 3 och 4, dvs egenavgiften justeras för färdtjänst 
på samtliga resor (frångår då att följa linjetrafikens priser) och en 
egenavgift för besöksadressen (per förflyttning i trappa med trappklättrare 
på annan adress än hemadressen) Prisökning blir ca 6% på alla 
egenavgifter samt 250 kr inom hemkommun och 450 kr/resa utanför 
hemkommun.

Övriga risker, garantier och begränsningar
Även om besöksadressen en gång är besiktigad är det inga garantier för att 
uppdraget går att genomföra. Förutsättningarna kan vara olika samt att de fysiska 
förutsättningarna kan ha ändrats på platsen sedan besiktningen ex nya räcken, nya 
plattor, nya ytskick, ny trappa mm.
Vidare kan adressen ha besiktigats för en kund och fungerar bra medan för en 
annan kund fungerar det inte alls.
Bedöms riskerna vara allt för stora sker ingen trappklättring och kunden körs 
tillbaka till hämtadressen alt annan adress.
Det finns många entrétrappor och trapphus som inte blir godkända vid en 
besiktning idag vilket innebär att även om trappklättring tillåts till besöksadress 
kommer många av färdtjänstkunderna inte kunna resa till/från alla de adresser 
man önskar.

Frågeställningar i samband med remiss
Länets kommuner, Länspensionärsrådet, Länsrådet för funktionsnedsättning och 
HSO ges möjlighet att inkomma med svar på frågorna nedan senast den 31/3 
2016.

1/ Utifrån motionens önskemål – hur hanterades dessa frågeställningar innan 
regionen övertog avsvaret 2014? 

2/ Vilket ansvar tar kommunen i dessa frågor, då lagen om färdtjänst inte hanterar 
frågor kring bärhjälp/trappklättring?

3/ Hur kan ansvaret fördelas mellan respektive kommun, regionen och den 
enskilde om trappklättring ska erbjudas?
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remittering av samrådshandling för regional 
transportplan för Jönköpings län 2018-2029

Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner samrådshandling Regional transportplan för Jönköpings län 
2018-2029. 

Sammanfattning
I början av mars 2017 fick Region Jönköpings län i uppdrag av regeringen att ta 
fram förslag till en regional transportplan för Jönköpings län för perioden 2018-
2029. Den ekonomiska ramen uppgår till 1,38 miljarder kronor. Planen innehåller 
förslag på f hur de tilldelade medlen ska användas under planperioden. 
Trafikverket har fått ett likartat uppdrag och offentliggjorde sitt förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029 den 31 augusti 2017. För att 
ge remissinstanserna rimlig tid att ta del av båda planerna och lämna synpunkter 
har ambitionen varit att remittera planförslaget i september, samtidigt som den 
nationella planen.

Information i ärendet
I början av mars 2017 fick Region Jönköpings län i uppdrag av regeringen att ta 
fram förslag till en regional transportplan för Jönköpings län för perioden 2018-
2029. Planeringsramen för Jönköpings län för perioden 2018–2029 uppgår till 
cirka 1,38 miljarder kronor. Omkring 520 miljoner kronor eller 38 procent avsätts 
för samfinansiering av järnvägsinvesteringar i nationell plan, drygs 280 miljoner 
kronor eller 21 procent avsätts för större väginvesteringar, 240 miljoner kronor 
eller 17 procent avsätts för gång- och cykelåtgärder, 161 miljoner kronor satsas på 
trafiksäkerhet och framkomlighet kronor och 120 miljoner kronor avsätts för 
kollektivtrafikåtgärder. 53 miljoner kronor avsätts till bidrag i form av driftbidrag 
till flygplats och investeringsbidrag till enskilda vägar.
 
Satsningar på infrastruktur är avgörande för hållbar tillväxt och utveckling både 
för Sverige, länet och kommunerna. Stora satsningar har genomförts under den 
förra planperioden, men endast en bråkdel av det totala behovet och bristerna kan 
åtgärdas. Medlen i den regionala planen är begränsade, vilket innebär att på en 
stor del av länets vägar genomförs inte några åtgärder. På de funktionella stråken 
kommer det fortfarande finns långa sträckor med bristande standard. En 
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upprustning av järnvägsnätet kommer att ske, vilket ökar både standard och 
kapacitet. Satsning på cykelvägar och prioriterade stråk för cykling förväntas ge 
ökat cyklande med både traditionell cykel och elcykel. Den ökande populariteten 
för elcyklar förväntas ökad efterfrågan på längre stråk.

Trafikverket har fått ett likartat uppdrag och offentliggjorde sitt förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029 den 31 augusti 2017. För att 
ge remissinstanserna rimlig tid att ta del av båda planerna och lämna synpunkter 
har ambitionen varit att remittera planförslaget i september, samtidigt som den 
nationella planen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-04

 Samrådshandling Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029

Beslutet skickas till
Regional utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör
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Förord 
Genom regionbildningen under 2015 fick Region Jönköpings län ansvaret 
för regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna i Jönköpings län, vilket 
innefattar den regionala transportplanen. Detta är Region Jönköpings läns 
första transportplan. 

Infrastrukturen är det som vi alla ser och använder dagligen. Den är grunden 
under våra fötter och grunden för att vårt livspussel ska fungera. Vi 
promenerar på den lokala gatan eller kör bil längs grusvägen. 
Infrastrukturen är inget vi tänker så mycket på. Det är först när tåget inte 
kommer eller när vägen är avstängd som vi märker hur viktig den är för oss 
och det är precis så det ska vara. Vi ska inte märka av infrastrukturen när 
den fungerar, den ska bara finnas där. För infrastrukturen har inget 
egenvärde utan är grunden för regional och nationell utvecklig genom att 
möjliggöra för varor att transporteras och för människor att förflytta sig till 
arbete, studier, service, fritidsaktiviteter med mera. 

För att vi inte ska märka av infrastrukturen måste den ständigt förändras och 
förnyas i takt med att nya behov och krav uppkommer. Trenden som visar 
på både ökade resor och transporter ställer högre krav på infrastrukturens 
kapacitet och funktionalitet. Infrastrukturen blir ett medel för att balansera 
en anpassning till uppkomna eller förväntade behov gentemot politiska 
styrmedel och krav på ett långsiktigt hållbart transportsystem. Det bör 
därför vara av nationellt intresse att Region Jönköpings län får tillräckliga 
medel till den regionala transportplanen, så att länet kan fortsätta utvecklas 
och bidra till landets tillväxt.  

Framtagandet av den regionala transportplanen har även denna period 
präglats av ett högt tempo. Regeringens infrastrukturproposition beslutades 
i december 2016, men direktiv offentliggjordes först tre månare senare i 
mars 2017. Processen för den regionala planen sker parallellt med 
framtagandet av den nationella planen, detta för att underlättar 
diskussionerna kring åtgärderna i länet eftersom en del av medlen i den 
regionala planen går till samfinansiering av järnvägsåtgärder i den 
Nationella planen. I Jönköpings län har diskussionen kretsat kring behovet 
av satsningar på de regionala järnvägarna för att ytterligare kunna utveckla 
länets tågtrafik.  

Grunden till den regionala transportplanen är väl förankrad genom att 
prioriteringar i tidigare plan står fast. Den regionala transportplanen för 
Jönköpings län 2018–2029 kan ses som en utveckling av den tidigare lagda 
planen för att anpassa länets infrastruktur till framtidens krav och behov. 

 

Rune Backlund 

Regionråd   
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Sammanfattning 
Planeringsramen för Jönköpings län för perioden 2018–2029 uppgår till 
cirka 1,38 miljarder kronor. Omkring 520 miljoner kronor eller 38 procent 
avsätts för samfinansiering av järnvägsinvesteringar i nationell plan, drygs 
280 miljoner kronor eller 21 procent avsätts för större väginvesteringar, 240 
miljoner kronor eller 17 procent avsätts för gång- och cykelåtgärder, 161 
miljoner kronor satsas på trafiksäkerhet och framkomlighet kronor och 120 
miljoner kronor avsätts för kollektivtrafikåtgärder. 53 miljoner kronor 
avsätts till bidrag i form av driftbidrag till flygplats och investeringsbidrag 
till enskilda vägar. 

 

 

Satsningar på infrastruktur är avgörande för hållbar tillväxt och utveckling 
både för Sverige, länet och kommunerna. Stora satsningar har genomförts 
under den förra planperioden, men endast en bråkdel av det totala behovet 
och bristerna kan åtgärdas. Medlen i den regionala planen är begränsade, 
vilket innebär att på en stor del av länets vägar genomförs inte några 
åtgärder. På de funktionella stråken kommer det fortfarande finns långa 
sträckor med bristande standard. En upprustning av järnvägsnätet kommer 
att ske, vilket ökar både standard och kapacitet. Satsning på cykelvägar och 
prioriterade stråk för cykling förväntas ge ökat cyklande med både 
traditionell cykel och elcykel. Den ökande populariteten för elcyklar 
förväntas ökad efterfrågan på längre stråk.  
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Inledning 
Att ett välutbyggt och fungerande transportsystem är en grundförutsättning 
för ett modernt samhälle är en självklarhet. Detta kan tydlig utläsas i målet 
för den svenska transportpolitiken: att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och 
näringsliv i hela landet. 

Det övergripande målet specificeras i två jämbördiga delmål. 
Transportsystemets funktion beskrivs i funktionsmålet som handlar om att 
skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra 
till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt måste detta balanseras genom 
att beakta de negativa konsekvenserna som resor och transporter kan 
medföra. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Det är viktiga 
aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till 
att ingen dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att nå 
miljökvalitetsmålen och till ökad hälsa. 

På regional och lokal nivå är tillgängligheten i transportsystemet en viktig 
faktor för tillväxt och utveckling. Transportsystemet skapar tillgänglighet 
genom att överbrygga de geografiska avstånden, vilket innebär att 
människor och företag kommer närmare varandra. Ju fler potentiella 
arbetsgivare en person har att välja på och ju fler möjliga arbetstagare ett 
företag har att välja på, desto större chans till en bra matchning på 
arbetsmarknaden. För företagen är det avgörande att ha en god 
tillgänglighet till sina leverantörer och kunder både för transporter och 
personliga kontakter. 

Möjligheten att kunna påverka infrastruktursatsningar och 
transportsystemets utveckling är med andra ord en möjlighet att påverka 
och skapa utveckling och tillväxt. 

Genom att ansvaret för planeringen av infrastrukturåtgärder är uppdelat på 
nationell och regional plan innebär det att länen i respektive regional plan 
har möjlighet att utifrån givna anvisningar ge planen en regional prägel och 
prioritera den typ av åtgärder som bedöms göra störst nytta i det enskilda 
länet. 

För Region Jönköpings län är detta en betydelsefull möjlighet att påverka 
utvecklingen i länet i önskvärd riktning, att skapa tillväxt och utveckling på 
ett ansvarsfullt sätt. Åtgärderna i planen syftar bland annat till att skapa 
funktionella stråk för att möjliggöra pendling till studier och arbete både 
inom länet och till orter utanför länet samt att skapa förutsättningar för att 
utveckla näringslivet. 
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Bakgrund 
I Region Jönköpings läns utvecklingsansvar ingår att upprätta en länsplan 
för regional transportinfrastruktur för Jönköpings län, som ibland även 
kallas regional transportplan. Den förra länsplanen för perioden 2014–2025 
togs fram av Regionförbundet i Jönköpings län, den 1 januari 2015 bildades 
Region Jönköpings län och ansvaret för länsplanen gick därmed över till 
regionen.  

Åtgärder inom den statliga transportinfrastrukturen planeras långsikt och 
omfattar tolv år. Denna plan ersätter länsplanen för 2014–2025. I slutet av 
mars 2017 gav regeringen länsplaneupprättarna uppdraget att upprätta 
förslag till länsplaner för den regionala transportinfrastrukturen för perioden 
2018–2029. De åtgärder som prioriteras ska beskrivas utifrån hur de bidrar 
till att de transportpolitiska målen samt de jämbördiga funktions- och 
hänsynsmålen nås. Prioriteringarna i förslaget bör även ta hänsyn till 
möjligheten att möte behov av ökat bostadsbyggande där så är möjligt. 
Åtgärderna ska därmed skapa största möjliga samhällsekonomiska nytta, 
bidra till ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem för 
tillväxt och utveckling samt stå i samklang med de regionala och nationella 
målen inom transportpolitiken.  

Regeringens förslag till inriktning utgår från ett trafikslagsövergripande 
synsätt. Trafikåtgärderna ska på bästa möjliga sätt komplettera varandra för 
att skapa ett effektivt transportsystem till gagn för näringsliv, medborgare 
och besökare. I ett väl fungerande transportsystem används alla trafikslag på 
ett effektivt, säkert och miljömässigt hållbart sätt. 

Process 
Framtagandet av den regionala transportplanen har följt en tidplan som 
bestämts på nationell nivå och den regionala transportplanen har därför 
tagits fram under kort tid. Region Jönköpings län ser en stor fördel i att 
remissen av den regionala transportplanen kan läsas tillsammans med 
remissen av den nationella planen. Det ger en tydlig överblick av samtliga 
infrastruktursatsningar i Jönköpings län.  

Avstämningar har skett med angränsande län och dialogen med 
Trafikverket har naturligtvis varit tät. Nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö har kontinuerligt följt och styrt arbetet, en politisk referensgrupp med 
representanter från skilda delar av länet har även deltagit i 
prioriteringsarbetet. Samverkan har skett med länets kommuner på 
tjänstemannanivå, främst via det så kallande infrastrukturnätverket. Ett 
öppet seminarium med fokus på de nya planerna och stambanorna 
anordnades i början av mars 2017. Samråd har skett inför 
miljöbedömningen av planen. För att ge remissinstanserna rimlig tid att ta 
del av båda planerna och lämna synpunkter har ambitionen varit att 
remittera planförslaget i september, samtidigt som den nationella planen. 
Förslaget till regional transortplan för Jönköpings län 2018-2029 beslutas av 
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nämnden för Transport, infrastruktur och miljö. Den slutliga versionen av 
planen beslutas av Regionfullmäktige i januari 2018.  

Förväntade effekter av planen  
Utvecklingen av samhället pågår ständigt men de grundläggande fysiska 
strukturerna som ortstruktur och transportstråk förändras relativt långsamt. 
Under den tidsperiod som den regionala transportplanen omfattar kommer 
infrastrukturen med stor sannolikhet att i grunden vara densamma som idag, 
det vill säga en väg-lik infrastruktur för bil- eller lastbilsliknande fordon, 
även järnvägen förväntas att förbli den samma. Planeringen av 
infrastrukturen handlar därför i stor utsträckning om hur infrastrukturen kan 
användas mer effektivt och kompletteras så att det möjliggör hållbar 
utveckling. Genom att stärka de funktionella stråken, samfinansiera viktiga 
järnvägssatsningar och göra kraftfulla satsningar på 
kollektivtrafikanläggningar samt gång- och cykelvägar skapas ett antal 
positiva effekter i länet vilka harmoniserar med både de nationella 
transportpolitiska målen och de regionala målen. För de större 
väginvesteringarna har ett omfattande material tagits fram för att belysa 
effekterna av dessa åtgärder. De samhällsekonomiska bedömningarna 
redovisas i slutet av planen. 

När standarden höjs i de funktionella stråken ökar trafiksäkerheten och 
framkomligheten. Det ger fler möjlighet att ta sig till och från arbete och 
studier. Dessutom kan kortare restider förstora arbetsmarknaderna. Detta 
gäller för både kvinnor och män. Höjd standard gynnar också 
tillförlitligheten för godstransporter till och från länets företag. 

Satsningar på trafiksäkerhet minskar antalet döda och skadade i trafiken. 
Attraktiva vägar gynnar både biltrafik och kollektivtrafik, men även om 
antalet resor med kollektivtrafik ökar förväntas även biltrafiken öka. Det 
kan leda till större klimatpåverkande utsläpp. 

Samfinansieringen av åtgärder i den nationella planen gör det möjligt med 
viktiga investeringar på länets järnvägar. Genom ökad kapacitet och högre 
järnvägsstandard kan både gods- och persontrafiken öka. Att fler kan resa 
med tåg leder till en positiv regional utveckling genom ökad tillgänglighet 
till sysselsättning och minskad klimatpåverkan. Järnvägssatsningen ger 
förutsättningar att flytta godstransporter från väg till järnväg, även det bör 
ge positiva klimateffekter. 

Satsningar på kollektivtrafikåtgärder och gång- och cykelvägar skapar bättre 
resmöjligheter och fler kan välja ett klimatsmart transportsätt. Det väntas 
leda till minskade utsläpp av växthusgaser samt positiva folkhälsoeffekter. 
Satsningen innebär också en väsentligt bättre trafiksäkerhet och attraktiva 
trafikmiljöer i våra tätorter.  
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Jönköpings län – mitt i södra Sverige 
Länets utveckling och potential  
Jönköpings län har en unik strategisk position i Sverige och i Skandinavien. 
Länet är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm 
(Mälardalen), Malmö (Öresundsregionen) och Göteborg. I många 
sammanhang beskrivs Jönköpings län just utifrån detta läge mitt i södra 
Sverige. Förutsättningen för att fullt ut kunna använda denna position är att 
det finns en modern och väl fungerande infrastruktur. Det gäller både 
infrastrukturen inom länet och kopplingen med andra län och mot andra 
länder. 

 

 

 
 

Bild. Karta över Jönköpings län och länets placering i Sverige.  

 

Jämfört med andra län i södra Sverige är Jönköpings län till ytan relativt 
stort, ungefär lika stort som Skåne eller Östergötland. Det innebär också att 
avstånden inom länet är stora. Från Mullsjö till Vetlanda är det cirka 10 mil 
och från Gislaved till Tranås över 15 mil. För att överbrygga dessa avstånd 
och skapa en god tillgänglighet till länets alla delar, krävs en väl utbyggd 
och fungerande infrastruktur. 

Även befolkningsmässigt är länet ett av de större länen, men det är stor 
skillnad i antal invånare mellan de tre storstadslänen och övriga län. Över 
75 procent av de nästan 353 000 invånarna i Jönköpings län bor i tätorter. 
Av de totalt cirka 80 tätorterna har bara fem över 20 000 invånare och ett 

 
Korta fakta om 
Jönköpings län 
 
Län sedan år: 1687  
Antal invånare: 352 735 (31 
december 2016) 
Yta: 10 475 km2 
Antal kommuner: 13 
Vattenyta: 14 procent av den 
totala ytan 
Antal sjöar: 2 300 
Högsta punkt: Tomtabacken, 
Nässjö kommun; 377 meter 
över havet. 
Allmänna vägar: 4 600 km 
Järnväg: 900 km 
Övrigt: Inom 350 km radie bor 
cirka 80 procent av Sveriges 
befolkning. 
Residensstad: Jönköping 
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antal kommunhuvudorter har över 10 000 invånare.1 Under 2015 har alla 13 
kommuner haft en positiv befolkningstillväxt och förväntas växa 
befolkningsmässigt till och med 2025. Det ger länet en förväntad 
befolkningsökning med cirka 8 procent, eller 27 630 personer, fram till 
2025.2  

Ortsstrukturen i Jönköpings län 
Jönköpings län karaktäriseras av många och små tätorter, vilket är unikt i 
Sverige. Länet har en huvudtätort, Jönköping, som är den största och mest 
tätbefolkade orten och ligger i norra delen av länet. Därefter finns ett antal 
mindre tätorter och många småorter som är glest fördelade över länet. Av 
länets alla orter har över 70 under 2 500 invånare. Se ortsstrukturen på 
kartan:  

 

 
Bild. Ortsstrukturen med tätortsbefolkning i Jönköpings län.  

 

Den glesa strukturen och den ojämnt fördelade befolkningsmängden utgör 
en stor utmaning för att koppla ihop tätorterna – dels med de funktionella 
stråk som går i och genom länet, dels med infrastrukturplanering och 
trafikering av kollektivtrafiken. Som kartan ovan visar ligger tätorterna 
utspridda över länet. Om det regionala vägnätet och järnvägen läggs ovanpå 
kartan kan man se att orterna ligger som ett pärlband längs infrastrukturen.  

 

 

                                                 
1 https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/  
2 https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/  
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Bild. Ortsstrukturen i Jönköpings län. Kartan visar även länets regionala vägnät samt 

järnvägsnätet, 2006. 

 

De stråk som skapats när vägar och järnväg byggts påverkar fortfarande 
orternas attraktivitet. Vid en jämförelse av de två kartorna ovan från 2006 
och 2016 kan man se att dessa är mycket lika varandra trots att det är tio år 
mellan mätningarna. Storleken på orterna har inte förändrats märkvärt och 
de vägar och järnvägar som fanns då finns fortfarande kvar. Den ökade 
urbaniseringen ändrar troligtvis inte denna trend, utan denna struktur 
kvarstår mest troligt även nästa planperiod. 

Tillgänglighet skapar tillväxt  
Det finns många teorier om varför tillgänglighet ger ekonomiska fördelar. 
Inom regionalekonomi används ofta begreppet agglomerationsekonomier 
för att belysa de ekonomiska fördelar som kommer av täta miljöer, det vill 
säga platser där många människor och företag är samlade. Samlokalisering 
av företag leder till lägre transportkostnader, att företag får lättare att hitta 
lämplig arbetskraft och att det uppstår kunskapsflöden som ökar företags 
produktivitet och innovationsförmåga, och därmed platsens tillväxt och 
utveckling. En del teorier menar att det framförallt är fördelaktigt att företag 
inom samma bransch finns nära varandra (även kallat specialisering). Ett 
exempel på en sådan plats är Silicon Valley i Kalifornien, USA, ett av 
världens mest kända företagskluster.  

Det finns även argument för att det är städers diversitet, eller mångfald av 
människor och företag som driver innovation, tillväxt och utveckling. 
Sådana fördelar som lyfts fram handlar framförallt om ökad potential till 
informations- och kunskapsspridning i mer diversifierade och täta miljöer. 
Det innebär att innovation och produktivitet utvecklas snabbare i städer än 
på landsbygderna, vilket i sin tur avspeglas i högre löner.   
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Det råder fortfarande delade meningar om det är specialisering eller 
diversitet som är till störst nytta för tillväxt och utveckling. Det kan dock 
konstateras att större städer och regioner, helt enkelt till följd av sin storlek, 
har betydligt större möjligheter till både diversitet och specialisering av det 
lokala näringslivet. Större och mer tätbefolkade platser har dessutom en 
kraftigare sysselsättningstillväxt, se Figur 1, och en högre produktivitet, se 
Figur 2, än mindre platser. Det sistnämnda sambandet är väl etablerat 
genom forskning i Sverige och andra länder.  

 

 
Figur 1. Samband mellan täthet (antal sysselsatta per kvadratkilometer) och 

sysselsättningstillväxt, 290 kommuner 2010-2015. Värden över (under) 1,0 innebär positiv 
(negativ) tillväxt. Lutningen på den svarta trendlinjen visar på ett positivt samband. 

 

 
Figur 2. Samband mellan befolkningsstorlek och produktivitet (BRP per capita), 290 

kommuner 2013. Lutningen på den svarta trendlinjen visar på ett positivt samband. 
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För att få en större förståelse för vad fördelar av täta miljöer egentligen 
handlar om, lyfter forskning fram tre grundläggande effekter som uppstår i 
täta miljöer:  

Delningseffekter handlar om fördelar som följer av att företag kan dela på 
exempelvis höga odelbara investeringskostnader, underleverantörer, 
företagstjänster och risker.  

Matchningseffekter handlar om bättre och mer effektiv matchning på 
arbetsmarknaden, vilken möjliggörs av en större och mer varierad tillgång 
till både arbetstagare och arbetsgivare.  

Lärandeeffekter handlar om snabbare uppkomst, spridning och 
ackumulation av kunskap, vilket ofta sker genom fler mänskliga möten, 
många gånger oplanerade och informella, i täta miljöer.  

Det finns även nackdelar med tätare miljöer, exempelvis högre hyror och 
markkostnader, samt trängsel. Detta tillsammans med den exponentiella 
ökningen av informations- och kommunikationsteknologi de senaste 
årtiondena, medför att täta miljöer eller geografisk närhet ibland anses ha 
spelat ut sin roll. Vi måste inte vara nära varandra fysiskt när vi ändå kan 
prata och se varandra med teknikens hjälp.  

Trots en utbredd tillgång till informationsteknik fortsätter urbaniseringen 
runt om i världen, inklusive Sverige. Det är en utveckling som är svårt att 
förklara om inte tätheten ger fördelar. Det har dessutom skett en ekonomisk 
strukturomvandling i Sverige, liksom i många andra västländer – från ett 
starkt fokus på tillverkningsindustrin, till en växande tjänstesektor och mot 
en fortsatt utveckling till en mer kunskapsintensiv ekonomi. Eftersom 
utbildning, forskning och innovation är centrala i kunskapsekonomin kan 
agglomerationsekonomier, framförallt i form av lärandeeffekter, tänkas 
spela en alltmer betydande roll. Forskning i bland annat Sverige visar 
dessutom att kunskapsspridning ofta är begränsad till en relativt liten 
geografisk yta, det handlar om grannskapseffekter snarare än regionala 
effekter.   

En väl fungerande transportinfrastruktur är en grundförutsättning för att 
skapa en god tillgänglighet så att även mindre platser kan dra nytta av de 
fördelar som kommer av täta miljöer. Transportsystemet spelar en central 
roll i att binda samman kommuner och regioner och på så vis skapa större 
arbetsmarknadsregioner, vilket ökar möjligheterna för både arbetstagare och 
arbetsgivare.  

Begreppet arbetsmarknadsregioner eller funktionella analysregioner (FA-
regioner) används för att beskriva hur väl integrerade olika områden är med 
varandra. FA-regioner är en geografisk indelning av Sverige som syftar till 
att avgränsa områden inom vilka människor kan bo och arbeta utan att 
behöva göra alltför tidsödande resor. Indelningen baseras på prognoser av 
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arbetspendlingen över kommungränser. Vid indelningen av FA-regioner tas 
hänsyn till tendenser i pendlingsutvecklingen för att skapa en indelning som 
kan användas under en längre period. Den senaste revideringen 
genomfördes av Tillväxtanalys under 2015, vilken resulterade i totalt 60 
FA-regioner i landet. Indelningen är huvudsakligen baserad på en prognos 
gällande pendlingsmönstren till och med 2025.  

 

 
Bild: Systemanalys för Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Halland, Skåne och Jönköpings län. På 

bilden ses södra Sveriges arbetsmarknadsregioner. 

 
Länets tretton kommuner ingår i två olika FA-regioner:  

• Jönköping, med kommunerna Aneby, Mullsjö, Habo, Vaggeryd, 
Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda, Eksjö, Tranås och Ydre 
(Östergötlands län). 

• Värnamo, med kommunerna Gnosjö, Gislaved, Värnamo. 

Större arbetsmarknadsregioner ger bättre förutsättningar för företag att säkra 
sin kompetensförsörjning. Att få tillgång till rätt kompetens är en utmaning 
som lyfts på de flesta platser i länet, stora som små. Forskning från 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping visar att benägenheten till 
arbetspendling sjunker drastiskt vid restider över 45 minuter, se Figur 3. I 
princip betyder detta att platser som ligger längre ifrån varandra än så inte 
kan dra nytta av varandra i att dela arbetstagare och arbetsgivare och 
därmed få till en högre kvalitet och effektivitet i matchningsprocesserna. 
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Detta hämmar produktivitetsutveckling och innovationsförmåga, och 
därmed lokal och regional tillväxt och utveckling.  

 

 
Figur 3. Pendlingsbenägenhet som en funktion av tidsavstånd. 

 

Goda kommunikationer har därmed stor betydelse för en mindre plats 
attraktivitet och överlevnadsförmåga. Det handlar förstås inte bara om att 
människor ska kunna ta sig därifrån för att jobba i en större stad, utan lika 
mycket om att arbetskraft från andra platser ska kunna ta sig dit, vilket kan 
vara avgörande för att företag på landsbygderna ska kunna överleva och 
dessutom växa. Eftersom många kommuner i Jönköpings län är relativt små 
sett till befolkningsmängden (se Figur 4) är det viktigt att det finns goda 
förutsättningar för arbetspendling både över kommungränser och över 
länsgränser. För kommuner som ligger nära länsgränsen kan 
tillgängligheten till större städer i omkringliggande län vara minst lika 
viktig som tillgängligheten till länets största stad Jönköping.  

Matchningen på arbetsmarknaden underlättas ju fler arbetstillfällen och 
potentiella arbetstagare som finns inom räckhåll. På motsvarande sätt är 
små arbetsmarknader och kommuner som inte är integrerade i en större 
region extra sårbara. Att arbetsmarknaderna i länets kommuner fortsätter att 
integreras både med varandra och med angränsande arbetsmarknader är 
avgörande för den långsiktiga utvecklingen. Att genom infrastrukturen 
skapa funktionella stråk, på järnväg och väg, som binder samman de olika 
delarna av länet och kopplar samman länet med omvärlden, är en av 
huvudfrågorna i infrastrukturplaneringen. Länets läge och ortstruktur 
innebär att de finns kontaktbehov i alla riktningar, när det gäller 
arbetspendling, studie- och fritidsresor likväl som för transporter av gods. 
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Figur 4. Befolkningsstorlek 20-64 år per kommun 2015. 

 

En väl fungerande transportinfrastruktur är inte bara betydelsefull för 
möjligheter till arbetspendling. Även besöksnäringen är beroende av att 
lokala, regionala, nationella och internationella besökare kan ta sig till och 
från platser. Dessutom kan ett begränsat befolkningsunderlag innebära att 
alla typer av tjänster inte kan erbjudas i varje kommun, som exempelvis 
simhallar, andra typer av fritids- och friluftsaktiviteter och specialiserad 
utbildning. Möjligheterna att ta sig från en plats till en annan inom rimlig 
tid är därför centralt för att länets invånare ska kunna bo, arbeta och leva där 
de vill.  

Väl avvägda infrastruktursatsningar är en grundförutsättning för lokal och 
regional attraktivitet, tillgänglighet, tillväxt och utveckling.  

Tillgänglighet till transportsystemet och tillgänglighet till viktiga 
målpunkter på likvärdiga villkor kan ses som en förutsättning för att 
individer ska ha lika möjlighet att forma sina liv och för möjligheten att nå 
ekonomisk jämställdhet. Ett exempel är att kollektivtrafiken ska vara 
attraktiv för både kvinnor och män och att de därigenom har tillgång till 
arbetsmarknaden på ett likvärdigt sätt. Det finns flera trender i samhället 
som kan leda till förbättrad tillgänglighet inom transportsystemet, 
exempelvis digitalisering och autonoma fordon. Dessa trender leder inte 
autonomiskt till ett mer jämställt samhälle, men det kan skapa 
förutsättningar för det. Det finns fortfarande skillnader mellan kvinnors och 
mäns resmönster, som utan att de uppmärksammats kan få negativa 
konsekvenser för ökad jämställdhet. Skillnaden i resvanorna kan ses som en 
konsekvens av mer övergripande skillnader, som att kvinnor generellt tar ett 
större ansvar för det obetalda hushålls- och omsorgsarbetet medan män 
förvärvsarbetar i högre utsträckning. Det är skillnader som framkommer i 
de tidsanvändningsstudier som SCB genomfört genom åren. Dessa 
skillnader har dock utjämnats något jämfört med tidigare 
tidsanvändningsstudier. 
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Funktionella stråk i och genom länet 
Länets läge och struktur innebär ett behov av resor och transporter i 
väldigt många riktningar och relationer. Våra res- och transportmönster 
sammanfaller ofta och bildar naturliga stråk, där vissa stråk blir mer 
frekventerade än andra. Detta kan exempelvis illustreras genom 
pendlingsflöden. Ett stråk kan förklaras som en geografisk avgränsning 
av person- eller godstransporters rörelse och kan liknas vid en korridor 
som innehåller olika förutsättningar i form av infrastruktur, orter, 
människor och företag. Med trafikstråk för kollektivtrafiken menas en 
relation mellan en eller flera orter i länet och i vissa fall över länsgräns 
där betydande resandeströmmar finns. 
 
Det ger underlag för att avgöra infrastrukturens syfte och i viss mån även 
dess värde. Infrastruktur har inget egenvärde, värdet ligger i att människor 
och varor kan förflytta sig, mötas eller besöka olika platser. Att på ett 
systematiskt sätt gruppera infrastrukturen i olika stråk ger därför en viktig 
grund för den långsiktiga planeringen av systemets utveckling, men 
infrastrukturplaneringen måste även ske med hänsyn till den regionala 
utvecklingen, hållbarhet och klimatpåverkan. 

Regionsamverkan Sydsverige, det vill säga Landstinget i Kalmar län, 
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, 
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region 
Halland och Region Jönköpings län började 2015 ta fram underlag, 
gemensamma prioriteringar och budskap inför de långsiktiga 
infrastrukturplanerna. I detta sydsvenska samarbete3 har det tagits fram en 
gemensam systemanalys för den sydsvenska infrastrukturen. Den ger en 
samstämmig bild av vad som är strategiskt viktigt för ett hållbart 
transportsystem, nämligen regionförstoring, attraktiv kollektivtrafik, ett väl 
utvecklat nätverk av främst järnvägar samt utveckling av förbindelserna 
med de expanderande marknaderna runt Östersjön och vidare mot 
kontinenten. 

 

                                                 
3 http://regionsamverkan.se/policyomraden/infrastruktur/ 2017-09-04.  
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Bild. Inpendling 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild. Utpendling 2016. 
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Bild. Regionala kärnor och tillväxtmotorer, 2016. 

 

Systemanalysen identifierar flera så kallade tillväxtmotorer. Dessa orter har 
förhållandevis goda möjligheter för ökad sysselsättning och åtkomligheten 
till dem är av betydelse för hela den sydsvenska regionen. De regionala 
kärnorna har betydelse för sysselsättning och service i ett mer begränsat 
omland. Att genom infrastruktur och trafikering skapa tillgänglighet till och 
mellan dessa orter ger därför en grund för fortsatt utveckling och tillväxt. 
Tillgänglighet skapar dock inte per automatik hållbarhet och tillväxt, utan 
infrastrukturen och trafikeringen måste även planeras och prioriteras utifrån 
andra aspekter som restider, attraktivitet, säkerhet, miljöpåverkan, buller, 
emissioner med mera. 
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Bild. Regionala och nationella stråk med påverkan på Jönköpings län. 

 

De stråk som identifierats av den sydsvenska systemanalysen ger bilden av 
ett nät av vägar och järnvägar av särskild betydelse för person- och 
godstrafik. Stråken har identifierats med utgångspunkt från ortsstrukturen i 
Sydsverige. Persontransportstråken är definierade utifrån en sammanvägd 
bedömning avseende befintliga trafikvolymer och funktionen att binda 
samman tillväxtmotorer och kärnor. Godstransportstråken är definierade 
utifrån en sammanvägd bedömning av befintliga godstransportflöden, större 
basindustrier, främst inom skogsnäringen, samt de system av hamnar och 
terminaler som utgör noder i hanteringen av enhetsberett gods (container 
och trailer). Investeringar i dessa stråk återfinns i både nationell och 
regional plan. Av kartorna ovan kan ses att många av stråken för person- 
och godstransporter sammanfaller. Åtgärder i dessa stråk skapar därför 
dubbel nytta, eftersom de förbättrar möjligheter för person- och 
godstransport. Stråken har betydelse både för regionala transporter och för 
mer långväga, nationella eller internationella, transporter. 

Restid är en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för godstransporter och 
persontrafik. Vid jämförelse av olika transportslag framgår att södra 
stambanan och E4:an möjliggör goda restider mellan de flesta stora start- 
och målpunkter. I tabellen nedan framgår det att av de totalt 17 resorna som 
jämförts, är 7 snabbast med tåg och 10 snabbast med bil. Ingen av 
ändpunktsresorna är snabbast med buss. Restiden genom länet med tåg är 
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ofta avsevärt mycket kortare än med både bil och buss, men nästan alltid 
betydligt längre med buss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4 Beräkningen är gjord genom reseplaneringssystem mellan orternas mittpunkt och tar 
därför inte hänsyn till exempelvis eventuella resor till och från stationen vilken kan 
förändra den faktiska restiden.  

 

BERÄKNING AV 
RESTID4 
 
Sträcka 

(2017) 
 
 
Restid Bil 

 
 
 
Restid Buss 

 
 
 
Restid Tåg  

Utanför och genom 
Jönköpings län 

   

Stockholm–Köpenhamn 6 h 51 min ca 10 h (inkl. byte) 5 h 19 min (utan byte) 
Stockholm – Malmö 6 h 21 min ca 8 h (inkl. byte) 4 h 41 min (utan byte) 
Jönköping– Köpenhamn 3 h 35 min ca 7 h 25 min (inkl. byte) 3 h 25 min (inkl. byte) 
Jönköping – Malmö 3 h 5 min ca 4 h 15 min (utan byte) 2 h 48 min (inkl. byte) 
Jönköping-Göteborg 1 h 43 min Ca 2 h 45 min(utan byte) 2 h 13 min (inkl. byte) 
Jönköping – Linköping 1 h 25 min 1 h 45 min (utan byte) 1 h 47 min (inkl. byte) 
Jönköping – Stockholm 3 h 23 min ca 4 h 10 min (utan byte) 3 h 35 min (utan byte) 
 
Inom Jönköpings län 

   

Jönköping – Värnamo 50 min 1 h 11 min (utan byte) 1 h 8 min (utan byte) 
Jönköping – Vaggeryd 30 min 37 min (utan byte) 33 min (utan byte) 
Jönköping – Gnosjö 54 min 1 h 22 min (utan byte) 1 h 30 min (inkl. byte) 
Jönköpings- Gislaved 1 h 2 min 1 h 25 min (utan byte) Tåg finns inte 
Jönköping – Eksjö 51 min 1 h 5 min (utan byte) 1 h 25 min (inkl. byte) 
Jönköpings – Sävsjö 57 min 1 h 20 min (utan byte) 50 min (utan byte) 
Jönköping– Aneby 47 min 1 h (utan byten) 52 min (inkl. byte) 
Jönköping– Habo 24 min 28 min (utan byte) 13 min (utan byte) 
Jönköping–Mullsjö 30 min 35 min (utan byte) 22 min (utan byte) 
Jönköping – Tranås 54 min 1 h 50 min (inkl. byte) 1 h 50 min (inkl. byte) 
Jönköping – Nässjö 38 min 1 h 25 min (inkl. byte) 33 min (utan byte) 
Jönköping – Vetlanda 1 h 10 min 1 h 25 min (inkl. byte) 1 h 16 min (inkl. byte) 
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Inom Jönköpings län är restiden däremot kortare med bil, jämfört med de 
flesta kollektiva alternativ. Tåg har kortast restid jämfört med buss. Sett till 
restid är därför bilen fortfarande ett attraktivt färdmedel, både för korta och 
för längre resor. När det gäller restid är tåget som har bäst möjlighet att 
konkurrera med bilen. Tåget har även andra kvaliteter; på vissa resor kan 
resenärerna handla mat och dryck och arbeta bekvämt. I en del fall kan 
dessa kvalitéer ha större betydelse än restiden vid val av färdmedel. 

I de storregionala kollektivtrafikstråken som har ett stort antal resande och 
som går över länsgräns eftersträvas att ha ett likartat trafikutbud som inom 
länet. Järnvägen är grundstommen för det storregionala resandet och 
busstrafiken kompletterar den. 

I de regionala stråken eftersträvas att upprätthålla ett stomnät som binder 
samman länets större orter med fokus på förstorade 
arbetsmarknadsregioner. Med ”större orter” menas länets 13 
kommuncentrum samt orter med 2 500 invånare eller fler. En målsättning 
är att ha attraktiva och konkurrenskraftiga restider mellan grannkommuners 
centrum och mellan kommuncentrum och länscentrum. Trafiken i de 
prioriterade stråken syftar till att öka kollektivtrafikresor, bland annat 
genom ökad turtäthet och kortare restider och medverka till att förstora 
arbetsmarknadsregionerna. 

Planeringen av infrastrukturen delas upp i nationell och regional 
transportplan. Det innebär att investeringar i vissa vägar och alla järnvägar 
ska finansieras ur den nationella transportplanen och regionala vägar ska 
finansieras i den regionala transportplanen, se avsnitt om Nationell och 
Regional plan. För att få en helhetsbild av alla investeringar i Jönköpings 
län behöver dessa båda planer läsas tillsammans. Därför beskrivs 
förutsättningarna genom funktionella stråk där alla tillgängliga transportsätt 
och infrastrukturer ingår, oavsett vilken plan de finansieras ur. De stråk som 
sträcker sig över flera län och kopplar samman Sverige på ett nationellt plan 
kan ses som bredare och innefatta fler orter, medan kortare stråk med större 
regional nytta kan innefatta färre eller mindre orter. 
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1. Det regionala sydöst-nordvästliga stråket: 
(Blekinge/Kalmar–Växjö) – Värnamo/Jönköping–Gislaved–(Borås–
Göteborg) 

Stråket omfattas av riksväg 27 mellan Göteborg och Blekinge via Borås, 
Gislaved, Värnamo och Växjö och riksväg 30 mellan Jönköping och Växjö 
i den regionala planen. På riksväg 27 har trafikmängden ökat de senaste 
åren, både som en följd av ökad pendling och ökade godstransporter. Längs 
stora delar av stråket är trafikmängden över 4 000 fordon per dygn och ännu 
fler kring tätorterna. De senaste åren har standarden höjts på delar av 
stråket, bland annat förbi Gislaved och förbi Värnamo.  

Riksväg 30 är kortaste vägen mellan Jönköping och Växjö. På stora delar av 
stråken är trafikmängden 2 500–3000 fordon per dygn. Stråket har 
varierande standard med brister i plan och profil. 

I stråket ingår även vägar och järnvägar som finns i den nationella 
transportplanen. Stråket som löper diagonalt från nordväst till sydöst genom 
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Jönköpings län omfattar även väg 25, delen Växjö–Kalmar samt 
järnvägarna Kust till kustbanan och Älmhult–Olofström. Stråket fyller en 
viktig funktion för arbetspendling och för långväga gods via Karlskrona 
hamn. 

Att ta sig från Göteborg till Kalmar tar cirka 4,5 timmar med bil och cirka 4 
timmar med tåg. 

 
2. Det regionala östra stråket:  
Jönköping – Nässjö – Eksjö/Vetlanda – (Västervik/Oskarshamn) 

Den del av stråket som omfattas av den regionala planen är riksväg 47 
mellan Jönköping, Vetlanda och Oskarshamn. Den del av stråket som 
omfattas av den nationella planen är riksväg 40 mellan Jönköping och 
Västervik och järnvägarna Jönköpingsbanan delen Jönköping–Nässjö, 
Bockabanan Nässjö–Oskarshamn, Nässjö–Vetlanda. Stråket fyller en viktig 
funktion för arbetspendling med flera trafikslag och för att koppla samman 
länets arbetsmarknader, för fritidsresor och turism samt för transittrafik. 
Stråket har även stor betydelse för godstransporterna mot kusten. 

Kopplingen Jönköping–Vetlanda–Kalmar utgörs av riksväg 31, medan 
kopplingen Jönköping–Nässjö, vilket är den mest trafikerade delen, utgörs 
av riksväg 40 och Jönköpingsbanan. Trafikvolymerna är som störst mellan 
Jönköping och Nässjö samt runt Vetlanda. Mellan Nässjö och Jönköping är 
trafikmängden över 8 000 fordon per dygn och även mellan Vetlanda och 
Ekenässjön är trafikmängden över 8 000 fordon per dygn. 

Stråket är långt och tiden mellan start- och målpunkt ligger långt över den 
så kallade S-kurvans gräns på 45 minuter. Potential för pendling längs hela 
sträckningen är därför mycket liten. Restid mellan Jönköping och Västervik 
är cirka 2 timmar och 20 min med bil, att resa kollektivt tar 3–4 timmar 
inklusive byten. Restid mellan Jönköping och Oskarshamn är cirka 2 
timmar och 20 min med bil, att resa kollektivt tar 4–5 timmar beroende på 
färdsätt och rutt. 

Den starkaste pendlingsrelationen är mellan Jönköping och Nässjö, som tar 
ungefär en halvtimme. Mellan Nässjö, Eksjö och Vetlanda är restiden 
mellan respektive ort runt en halvtimme. Dessa tre orter har även god 
koppling till Sävsjö som nås på ungefär en halvtimme med bil, medan 
restiden med kollektivtrafik varierar kraftigt från ungefär en kvart mellan 
Nässjö och Sävsjö till ungefär en timme mellan Sävsjö och Eksjö. Sävsjö 
ligger dock utanför stråket, något längre väster ut än övriga orter, men är en 
viktig målpunkt för arbetspendling i området. 

Jönköpingsbanan är stråkets viktigaste järnväg. Åtgärder på järnvägen 
hanteras i den nationella planen. Flera åtgärder är planerade. De ska främst 
öka kapaciteten så att fler turer kan sättas in. 
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3. Det västra stråket:  
(Göteborg–Borås–Ulricehamn) –Jönköping–(Östergötland–Stockholm) 

Stråket omfattas av den nationella planen och består av riksväg 40 och 
järnvägen Kust till kust-banan och Jönköpingsbanan (via Västra 
stambanan). Stråket utgör ett växande stråk för resor och transporter mellan 
Göteborg och Stockholm och mellanliggande orter som Borås, Jönköping 
och Linköping/Norrköping. 

Riksväg 40 har i stort sett god standard i förhållande till dess trafik och en 
stor del av sträckan är numera tvåfilig motorväg. De senaste åren har dock 
trafiken i stråket ökat kraftigt. Vid den senaste mätning låg dygnstrafiken på 
10 000–13 000 fordon. Ökningen tillsammans med att det saknas direkttåg 
till Borås–Göteborg, innebär att Region Jönköpings län anser att det är en 
brist att de 43 kilometer mellan Ulricehamn (Hester) och Jönköping (Haga) 
som saknar motorväg Eftersom det är den enda del av riksväg 40 som 
saknar motorväg, blir den stråkets svagaste länk med störningskänslighet, 
låg tillförlitlighet och varierande hastigheter. När trafiken ökar ytterligare, 
riskerar dessa 43 kilometer att bli en flaskhals på sträckan Göteborg–
Stockholm. Vägen utgör dessutom den viktigaste länken mellan Jönköping 
och Göteborgsregionen, till stor del beroende på de bristfälliga 
tågförbindelserna. Kapacitetsbristen längs riksväg 40 har även pekats ut 
som en brist av Trafikverket i nationell plan 2018-2029.  

Stråket saknar en direkt tågförbindelse mellan Göteborg och Jönköping. 
Kust till kust-banan utgår från Värnamo som nås via HNJ-banan och 
Jönköpingsbanan måste angöra den redan hårt belastade Västra stambanan 
för att komma till Göteborgs station. 

 
4. Det regionala nord-sydliga stråket:  
(Blekinge/Växjö) – Vetlanda – Eksjö – Tranås – (Mjölby –
Motala/Linköping) 

I Jönköpings län utgörs stråket av riksväg 32. Stråket förbinder de 
nordostliga delarna av länet med viktiga arbetsmarknader i Östergötland 
samt ansluter E4 till Norrköping/Linköping och Stockholm. Vägen övergår 
i riksväg 50 och utgör en viktig förbindelse till Örebro och de västra delarna 
av Mälardalen. Mellan kommunhuvudorterna längs stråket finns viktiga 
pendlingsrelationer. Trafikmängden längs stråket varierar mellan 3 000 och 
4 000 fordon per dygn. Kring tätorterna längs stråket är dock 
trafikvolymerna betydligt högre. Norr om Tranås när riksväg 32 övergår till 
riksväg 50 är exempelvis trafikvolymen cirka 6 500 fordon per dygn. Förbi 
Eksjö och Tranås har vägen relativt nybyggda förbifarter. På övriga sträckor 
varierar standarden. 

5. Det syd-nordliga stråket: 
(Köpenhamn–Malmö) – Jönköping/Nässjö – (Linköping–Stockholm) 
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Stråket omfattas av den nationella planen och löper mellan Köpenhamn och 
Stockholm. Det består av vägarna E6 och E20 i Skåne och E4 samt 
järnvägen Södra stambanan. Stråket går genom Jönköpings län från 
Värnamo och Sävsjö i söder till Gränna och Tranås i norr. Generellt har 
stråket en enhetlig och hög standard. Det fyller en viktig funktion både för 
regional arbetspendling och pendling över länsgräns samt för fritidsresor 
och turism. Detta möjliggörs även med flera trafikslag. 

Med Köpenhamn–Stockholm som start- och målpunkt utgör stråket den 
viktigaste infrastrukturen för transittrafik och långväga godstrafik. Stråket 
är kopplingen både mellan Sverige och kontinenten, men även mellan södra 
och norra Sverige och de skånska hamnarna i Helsingborg, Malmö, 
Trelleborg och Ystad, samt via Öresund. Stråket är den starkaste kopplingen 
för tillgänglighet i södra Sverige, det innehåller flera transportslag och 
bedöms utgöra grunden för både gods- och persontrafik genom och till 
länet. Det är även det största transitstråket för gods. 

För regionala transporter och pendling fyller stråket en mycket viktig 
funktion. E4:an knyter ihop Jönköpings med både Värnamo och Gränna 
med omnejd, vilket ger god förutsättning för arbetspendling. Söder om 
Jönköping trafikeras E4:an av 14 000–20 000 fordon per dygn och norr om 
Jönköping av 16 000–21 000 fordon per dygn, ännu fler på sträckan genom 
Jönköping. Utmaningen för Jönköpings län är att E4:an och Södra 
stambanan visserligen löper parallellt genom länet, men att de ligger cirka 
tre mil från varandra. Motorvägens utformning med god tillgänglighet 
genom flera av- och påfarter kan jämföras med järnvägens utformning som 
har hållplatser på vissa orter samt ett längre avstånd mellan dem. Det 
innebär att invånarnas faktiska tillgänglighet till stråkets olika 
infrastrukturer ser mycket olika ut. I tabellen på sidan 19 framgår att för 
resor genom länet ger tåg kortast restid, medan för resor inom länet ger bil 
kortast restid. 

En förutsättning för att tågets konkurrenskraft ska öka och kunna ta 
marknadsandelar från biltrafiken är en elektrifiering av HNJ-banan och 
vaggerydsbanan, även kallad Y:et. Det skulle korta restiderna betydligt 
inom länet, möjliggöra en förstorad arbetsmarknadsregion och dessutom ge 
en redundans för södra stambanan, vilket i förlängningen ökar 
attraktiviteten för resor med tåg generellt. Även godstrafiken skulle gynnas 
av satsningar på Y:et. Detta förklaras mer utförligt under avsnittet om 
åtgärder i Jönköpings län. 

6. Det sydväst-nordöstliga stråket: 
(Halmstad) – Jönköping/Nässjö – (Stockholm) 

Stråket omfattas av den nationella transportplanen och består av riksväg 26 
och järnvägarna HNJ-banan och Vaggerydsbanan. Stråket fyller en viktig 
funktion för arbetspendling med flera trafikslag, för fritidsresor och turism 
samt för transittrafik och långväga godstrafik. 
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Det tar cirka tre timmar med tåg från Halmstad via Värnamo vidare mot 
Jönköping. Det tar cirka två timmar och 15 minuter mellan Halmstad och 
Jönköping med bil längs riksväg 26. 

Riksväg 26 passerar Smålandsstenar och Gislaved, som alla har småskalig 
industri inom olika branscher. Det är därför ett viktigt godsstråk för den 
västra delen av länet, det innehåller en stor del transittrafik och ger tillgång 
till målpunkter som hamnarna i Halmstad och Göteborg. Även om en del av 
godstransporterna går via HNJ-banan, fraktas mycket med lastbil. Det beror 
främst på den småskaliga industrins läge samt behov av flexibilitet och 
mindre volymer, vilket inte alltid lämpar sig för järnväg. 

Dygnstrafiken för riksväg 26 söder om Jönköping ligger på 3 000–4 000 
fordon. Högst dygnstrafikering är det norr om Smålandsstenar med cirka 
7 000 fordon. Norr om Jönköping rör sig 2 000–3 000 fordon per dygn. 

7. Det nordvästliga stråket: 
Jönköping – (Skövde – Värmland) 

Stråket omfattar E18, riksvägarna 26 och 47 samt järnvägarna 
Jönköpingsbanan, Västra stambanan och Värmlandsbanan. Stråket har stor 
betydelse för näringslivet i ett regionalt och interregionalt perspektiv. Delar 
av stråket utgör även viktiga länkar för regional arbetspendling, till exempel 
Jönköping–Falköping–Skövde. 

 

Framtida funktionella stråk  

Nya stambanor 
Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg färdigställs, så 
att Stockholm, Göteborg och Malmö bättre knyts samman med moderna 
och hållbara kommunikationer med korta restider som främjar tydlig 
överflyttning av resor från flyg till tåg. Bygget på sträckorna Järna–
Linköping (Ostlänken) och Lund–Hässleholm startar under planperioden. 

Regeringens mål är också att åtgärder som förbättrar transportsystemen och 
främjar bostadsbyggande i de tre storstadsregionerna ska genomföras. 
Trafikverket ska säkerställa att utbyggnaden av nya stambanor för 
höghastighetståg sker på ett kostnadseffektivt sätt. Utbyggnaden sker i den 
takt som ekonomin tillåter. Nuvarande utredningsläge avseende det mest 
omfattande utbyggnadsalternativet, visar att ett fullt utbyggt system skulle 
kunna färdigställas 2035–2040. Juridiska, ekonomiska, tekniska samt 
planerings- och miljörelaterade aspekter ska analyseras och utvärderas för 
att bidra till ovanstående, liksom för att säkerställa en effektiv trafikering av 
de nya stambanorna. Nya stambanor är ett projekt som sträcker sig över 
flera mandatperioder och påverkar statens budget under lång tid. Ryckighet 
i projektet på grund av skiftande majoriteter i riksdagen kommer att ha en 
negativ påverkan på de nyttor utbygganden förväntas skapa. Det är därför 
centralt att det finns ett brett stöd i riksdagen inför beslut om Sverige ska 
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satsa på nya stambanor för höghastighetståg samt att beslutet omfattar 
systemet som en helhet. 

Nya stambanor innebär både möjligheter för ökade arbetsmarknadsregioner, 
ökad kompetensförsörjning samt ökad kapacitet och robusthet för 
järnvägsnätet som helhet. För Jönköpings län innebär det även, sett till 
dagens stationslägen, möjlighet till ökad och förstorad regional trafik. 
Jönköping som systemets knutpunkt innebär flera möjligheter och 
utmaningar, exempelvis bostadsbyggande och att trafikera två stationer. 

 

 
Bild. Sverigeförhandingens föreslag på sträckning av höghastighetsjärnvägen. 

 

Nya stambanor innebär även många nya möjligheter för Jönköpings län – 
ökade arbetsmarknadsregioner, ökad kompetensförsörjning samt ökad 
kapacitet och robusthet för järnvägsnätet som helhet, vilket har positiv 
effekt för både näringsliv och invånare. Det innebär även, sett till dagens 
stationslägen, möjlighet till ökad och förstorad regional trafik. 

I Sverigeförhandlingens förslag har Jönköpings län tre planerade 
stationslägen: Jönköping, Tranås och Värnamo. Under 2015 togs en 
systemanalys fram av Regionsamverkan Sydsverige (se vidare i avsnittet 
”Funktionella stråk”). I denna pekades Jönköpings stad ut som länets 
tillväxtmotor och Tranås, Nässjö och Värnamo pekades ut som regionala 
kärnor. Sverigeförhandlingens karta över den planerade dragningen av 
höghastighetsjärnvägen stämmer bra överens med den bild som 
systemanalysen ger av potentialen för utveckling. 
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Nya stambanor i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029  

Trafikverket har i förslaget till nationell plan 2018-2029 utgått från 
direktiven att höghastighetsjärnvägen huvudsakligen ska finansieras med 
anslag. En utgångspunkt är att det är angeläget att lösa kapacitetsproblemen 
för befintlig trafik samt att minska restider på sträckor med stor efterfrågan 
och långa restider. Med utgångpunkterna finansiering och en snabb 
realisering nyttor föreslår Trafikverket att byggnationen bör planeras för 
250 kilometer per timme istället för 320 kilometer per timme. Den skänkta 
hastigheten ger restidsförlängningar med mellan 15-18 minuter mellan 
Stockholm och Göteborg. Stockholm–Malmö får en restidsförlängning på 
mellan 22 och 24 minuter. Trafikverket menar att uppehållsbilden har större 
påverkan på kapaciteten än skillnader i topphastighet. 

”Diagonalen” 
Under den förra planperioden 2014–2025 lyfte flera av länets kommuner 
fram behovet av att arbeta för att långsiktig stärka det nordost-sydvästliga 
stråket, (Mjölby) –Tranås–Sunneränga–Nässjö–Vaggeryd–Skillingaryd–
Hillerstorp–Bredaryd–(Varberg), ibland kallat ”diagonalen”. 

Det fanns önskemål om att genomföra en studie av stråket och ett första steg 
föreslogs vara en analys av potentialen för att se sträckningen diagonalen 
som ett stråk samt förslag på åtgärder för att stärka stråket. En sådan analys 
gjordes under 2016.  Den sammanvägda bedömningen av 
analysensresultaten visade att diagonalen i sin helhet inte har förutsättningar 
att vara ett funktionellt stråk av storregional betydelse, eftersom det finns 
andra alternativa lämpliga stråk för långväga trafik Det fortsatta arbetet bör 
koncentreras till möjliga åtgärder för att förbättra trafiksituationen i berörda 
tätorter, vilket exempelvis kan vara vägombyggnader, åtgärder för att 
underlätta ett ökat cyklande i och mellan orterna och åtgärder för att se till 
att vägnätets hastighetsgränser och standard överensstämmer med varandra. 

Gång- och cykelvägar 
Omvärldstrender påverkar på olika sätt staden och transportsystemet, och 
även cyklingen. Den fortsatt snabba urbaniseringen med allt fler boende i 
växande städer kommer att ställa ytterligare krav på redan begränsade ytor 
och på den fysiska planeringen av vägar och gator. Hållbara och effektiva 
transporter blir än mer viktigt och cykel är ett yteffektivt transportsätt. 
Arbetet för hållbara och attraktiva städer blir alltmer ett gemensamt 
åtagande där transporterna behöver ses i relation till andra områden, 
exempelvis bostadsbyggande. Väl utbyggd cykelinfrastruktur innebär också 
förbättrad tillgänglighet till samhället för stora delar av befolkningen, 
framförallt för dem som inte har tillgång till bil eller kollektivtrafik. 
Åtgärder för förbättrade cykelmöjligheter bidrar därför till att uppfylla både 
funktionsmålet och hänsynsmålet i de övergripande transportpolitiska 
målen. 

Att främja ökad cykling har flera utmaningar. Bland annat är cyklister en 
heterogen grupp kvinnor och män i olika åldrar och faser i livet. De har 
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olika resvanor, olika behov och olika förutsättningar. Det är angeläget att 
samhällsplaneringen främjar en hållbar samhällsstruktur och ett hållbart 
transportsystem med goda möjligheter för alla att använda cykeln som 
färdmedel. Till planeringen av säker infrastruktur behövs även fungerande 
drift- och underhåll samt goda och trygga parkeringsmöjligheter. Det är 
viktigt att tänka på vilken typ av cyklister eventuella satsningar gynnar; 
vuxna och barn i olika åldrar, kvinnor och män, arbetspendlaren och 
fritidscyklisten.  

Trafikanalys har visat att cyklingen bland barn och unga minskar. Att 
cyklandet bland barn och unga minskar är oroande, även ur ett mer 
långsiktigt perspektiv eftersom de värderingar och vanor som utvecklas i 
unga år har stor betydelse längre fram i livet. Dock är det svårt att utifrån 
den kunskap som finns i dag dra slutsatser om varför barn och ungdomar 
minskat sitt cyklande.  

Antalet cykelresor har minskat kraftigt i kommuner utanför de större 
tätorterna. I dessa kommuner, där det tidigare gjordes flest cykelresor, har 
antalet cykelresor nästan halverats. Den största andelen av alla cykelresor, 
44 procent, görs nu i medelstora städer och deras förortskommuner. Den 
genomsnittliga cykelresans längd har däremot ökat med en tredjedel och är 
nu tre kilometer. Ökningen av reslängden har skett främst bland 
medelålders män och i medelstora städer samt storstäder, med förorter. 
Uppdaterad kunskap saknas, men äldre studier har visat att kunskapen om 
cykling är lägre bland utlandsfödda kvinnor. 

Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig åtgärd för att få fler att välja 
cykeln istället för bilen för vardagsresor som ex. arbets- och skolpendling. 
Studier visar att antalet cykelresor kan öka med upp till 55 procent på 
sträckor där det byggs cykelväg. Utbyggnad av gång- och cykelvägar ger 
både en överflyttning från bil till cykel och genererar fler resor. Enligt 
Trafikverket är det rimligt att räkna med att cykelresorna ökar med 20 
procent på sträckor med ny cykelväg. 

Cyklister är den grupp som i dag utgör störst andel av allvarligt skadade 
trafikanter. En av de största utmaningarna för att ökad cykling ska bidra till 
hög livskvalitet och hållbar samhällsutveckling är att höja säkerheten för 
cyklisterna. Hinder för att cykla kan till exempel vara att man upplever att 
det är riskabelt. För att få effekt av investeringar i cykelvägar och för att de 
ska komma så många som möjligt till del, är det viktigt att ta hänsyn även 
till upplevd trygghet och säkerhet.  

För att prioritera de cykelåtgärder som redovisas i planen har ett oberoende 
kunskapsunderlag av cykelvägar längs det statliga vägnätet tagits fram 
under 2016. Kunskapsunderlaget visar att cykelvägnätet utanför tätort är 
väldigt sparsamt utbyggt i Jönköpings län. Det kan delvis förklaras med att 
det är relativt långt mellan tätorterna. De längre sträckor längs statliga vägar 
där det finns separerad cykelväg är Huskvarna–Kaxholmen–Skärstad och 
Anderstorp–Gnosjö. Dessutom finns kommunala cykelvägar sträckorna 
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Gislaved–Hestra, Skillingaryd–Vaggeryd–Hok, Vetlanda–Landsbro 
(nedlagd banvall) och Vetlanda–Ekenässjön. Se karta över befintliga 
cykelvägar. 

 

 
Bild. Befintliga cykelvägar i länet (Källa: NVDB) 

 

Kartan baseras på den nationella vägdatabasen (NVDB). Även om det kan 
finnas ett visst bortfall av cykelvägar på grund av att kommunerna har olika 
rutiner för hur cykelvägarna registreras i databasen, ger kartan en 
helhetsbild av framförallt statliga cykelvägar. Som underlag till 
utbyggnanden av funktionella stråk och prioriteringen av investeringar i 
cyelvägar har ett oberoende kunskapsunderlag tagits fram. Potentialen för 
funktionella stråk har beräknats genom parametrar som invånarantal och 
närhet för att ta fram de stråk som har potential för skol- och arbetspendling 
med cykel. 
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Bild. Sträckor med potential för cykelväg längs det statliga vägnätet (Ramboll, 2017) 

 

Intresset för elcyklar ökar och därför har två modeller använts för att ta fram 
sträckor med potential för cykelväg. Dels en modell som speglar cykling 
med traditionell cykel, dels en modell som speglar användningen av 
elcykel. Sträckorna kan ses på kartan ovan. 

För att behandla andra viktiga frågor kring cykel och cyklande, men som av 
sin natur inte ingår i den regionala transportplanen kan en regional 
cykelstrategi användas som ett komplement till den regionala 
transportplanen. En sådan strategi bör bland annat innefatta 
attitydförändrande åtgärder, folkhälsoperspektiv, samhällsplanering mm. 
samt byggas på redan genomförda eller pågående projekt som rör cykling 
exempelvis projektet ”Hela resan” som beskrivs nedan.  

Regionala cykelstråk 
Det tydligaste mönstret av sammanhängande sträckor som kan ses på kartan 
är den starka relationen Sandhem–Mullsjö–Habo–Jönköping–Tenhult–
Nässjö–Eksjö–Ekenässjön. Den sträckningen bör ses som ett stråk med 
potential. Det finns en stark relation mellan orterna Gnosjö–Hillerstorp, 
Anderstorp–Reftele–Bredaryd samt Vrigstad–Stockaryd–Sävsjö. I Gnosjö- 
och Gislavedsområdet finns ett utbyggt cykelnät, men vissa sträckor 
återstår. Lika intressanta är de områden där relationer saknas, till exempel i 
Aneby och Tranås, där den lokala cyklingen har större betydelse än den 
regionala. Det kan dock finnas potential för framtida stråk från Tranås mot 
Östergötlands län som ännu inte utretts. Sträckorna på kartan visar enbart en 
del av cykelåtgärderna i den regionala planen. Lokala åtgärder kommer 
även i fortsättningen att vara viktiga. Modellen utelämnar vissa faktorer, 
exempelvis potentialen av cyklister som finns längsmed de olika sträckorna 
och andra relevanta målpunkter. Underlaget ger ändå en god bild av de 
cykelstråk som Region Jönköpings län bör satsa på ur ett regionalt 
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perspektiv. För att fånga upp viktiga aspekter som modellen inte tar med, 
har berörda kommuner fått möjlighet att kommentera de potentiella 
regionala cykelstråken.  

Regionala cykelstråk som kommer att utredas i form av åtgärdsvalsstudier 
är: 

• Barnarp–Tenhult–Forserum–Nässjö 
• Sandhem–Mullsjö-Habo–Jönköping 
• Gislaved–Smålandsstenar–Värnamo–Bor 

Att arbeta utifrån ett stråk-tänk även för cykelåtgärder, att inom stråken 
prioritera de åtgärder med störst nytta och ha tydliga utgångspunkter för 
prioritering, är grunden för att på lång sikt kunna knyta ihop länet med 
cykelvägar, där det är möjligt. Att elcyklar ökar i popularitet väntas öka 
potentialen för större och längre stråk. 

Projektet ”Hela resan”  
I mars 2017 startades Jönköpings läns stora hållbart projekt med fokus på 
resande: Hela resan - regionalt stöd för hållbart resande i expansivt 
Jönköpings län. Projektet ska stötta Region Jönköpings län, länets 
kommuner samt små- och medelstora företag i att arbeta systematiskt med 
aktiviteter kopplade till handlingsplaner för hållbart resande. Syftet är att 
minska koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- och arbetspendlingsresor 
blir mer hållbara genom fler transportalternativ. 

Projektmålet är att visa på, erbjuda och stötta implementering av ett flertal 
energieffektiva koldioxidsnåla samt anpassade alternativ för tjänste- och 
arbetspendlingsresor i Jönköpings län. Delmålen som projektaktiviteterna 
utgår ifrån är: kunskapsstöd, koll på hållbart resande-siffrorna, 
beteendepåverkande kampanjer, alternativ för landsbygden, reserådgivning 
samt cykelfrämjande åtgärder. 

Kollektivtrafik 
God tillgång till kollektivtrafik har stor betydelse för länets tillväxt och 
välfärd. Kollektivtrafiken är viktig för att vidga arbetsmarknadsregionerna 
och bidra till att förbättra näringslivets kompetensförsörjning. 
Pendlingsmönstret i Jönköpings län nu och i framtiden är därför centralt för 
utvecklingen av framtidens kollektivtrafikstråk. Att se alla delar av 
samhällsplaneringen och att samplanera kollektivtrafikåtgärder med 
investeringar som exempelvis bostadbyggande, cykelvägar eller 
pendlarparkering är viktigt för att skapa förutsättningar för en attraktiv 
kollektivtrafik och ett hållbart resande. 

Ytterligare en faktor för kollektivtrafikens attraktivitet och möjlighet till 
strukturomvandling är långsiktighet och förutsägbarhet. Resenärerna måste 
på förhand veta att turerna finns kvar under lång tid och informeras inför 
större förändringar. Trafikeringens långsiktighet är särskilt viktigt för 
arbetsresor och kan bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden om 
resenärerna har en pålitlig och trygg pendlingsmöjlighet.  
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Bild. Antalet resor med tåg respektive buss i Jönköpings län 2015. 

 

Bild. Turutbudet för regional kollektivtrafik 2015. 

 

Jönköpings län har många utmaningar i att försörja länet med 
kollektivtrafik. Det beror på länets struktur, bland annat länets storlek, långa 
avstånd mellan kommunhuvudorterna, att länets största ort ligger relativt 
ocentrerat samt att länet har många stråk som behöver försörjas för att 
uppnå trafikförsörjningsprogrammets mål. Region Jönköpings län har trots 
dessa utmaningar ett gott turutbud på de flesta orter och ett högt resande 
både med tåg och med buss, vilket kan ses på bilderna ovan. En framtida 
utmaning är dock att arbeta med restidkvoter för att genom detta stärka 
kollektivtrafikens attraktionskraft och för att bli en reell konkurrent med 
biltrafiken. I detta arbete finns flera centrala punkter:  
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• Arbeta med framkomlighetsfrågor för att bland annat korta restider.  
• Arbeta med att förbättrad hållplatsstandard för bland annat ökad 

tillgänglighet. 
• Se över potentialen för pendlarparkeringar. 
• Se över antalet hållplatser kopplat till säkerhet och arbetet med att 

förbättra restidskvoter,  
• I samarbete med Kalmar och Kronobergs län utreda potentialen för 

ett eller flera storregionala snabbusskoncept. 

En fråga med tydlig koppling till infrastrukturplaneringen är elektrifiering 
av de regionala oelektrifierade banorna, med Y:et som första etapp. Det ger 
flera möjligheter, till exempel kortare restider inom länet, minskad 
klimatpåverkan samt ökad robusthet och redundans nationellt. Det skulle 
även ge ekonomiska fördelar för länet som exempelvis möjligheter till en 
mer enhetlig tågflotta, vilket ökar förutsättningarna för pålitlig och rationell 
trafik, och därmed ökad attraktivitet för kollektivtrafiken. 

Region Jönköpings län har som mål att kollektivtrafiken ska erbjuda 
invånarna i Jönköpings län goda kommunikationer till och från orter inom 
länet, men också till angränsande län. Syftet är att underlätta resande till 
arbete, studier, offentlig och privat service samt fritid.  

Resmönster för kvinnor och män kan analyseras med de nationella 
resvaneundersökningarna RES 2005/06 och RVU Sverige 2011–2016. 
Undersökningarna visar att män och kvinnor ägnar ungefär lika mycket tid 
för vardagsresande, men att det finns stora skillnader när det gäller för vilka 
ärenden resorna görs och att längden på resan i antalet kilometer skiljer sig 
åt. Mäns vardagsresande är drygt 20 procent längre än kvinnors 
vardagsresande och män reser i större utsträckning till förvärvsarbete medan 
kvinnor reser i större utsträckning för inköp, service och till eller för nära 
och kära. 

För att nå ett jämställt samhälle blir det därför viktigare att de som utformar 
systemen och de som fattar beslut om utformningen av transportsystemet är 
representativa vad gäller könstillhörighet.  

 
Jönköping som transport- och logistiklän 
Sveriges har ett perifert läge i förhållande till flera tunga marknader för 
utrikeshandeln. Därför är effektiv infrastruktur och logistik särskilt viktigt, 
inte bara för Jönköpings län utan för hela landet. Från Jönköpings län nås 
80 procent av Sveriges befolkning inom en radie om 35 mil. Det ger länet 
ett unikt läge. Jönköpings län har en mycket framgångsrik 
tillverkningsindustri och logistiknäring. Goda lagermöjligheter och 
förutsättningar till returlaster samt den omfattande tillverkningsindustrin gör 
att länet kallas ett ”transport- och logistiklän”. Att både företag som har 
stort behov av transporter och företag som erbjuder transporter ges 
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förutsättningar att utvecklas och växa är avgörande för tillväxten både i 
länet och i riket. 

Jönköpingsområdet är en central punkt för transporter och logistik med en 
viktig funktion för hela landets tillväxt. Godstransporterna på de hårt 
belastade sydsvenska järnvägs- och vägnätet beräknas dessutom öka, bland 
annat på grund av den beslutade Fehmarn Bält-förbindelsen och ökande 
handel mot östra Europa. För att kunna leva upp till nationella och regionala 
målsättningar om tillväxt, miljö och utveckling krävs därför en utökad 
kapacitet i infrastrukturen. 

Efterfrågan på transporter brukar kallas en härledd efterfrågan, eftersom den 
kan härledas tillbaka till de transportbehov andra sektorer i ekonomin har. 
Tillgång till goda transporter krymper avstånden i tid och rum. Förbättrad 
transportinfrastruktur kan därför sänka kostnaden för personresor och 
godstransporter. Transportkostnaderna påverkar lokalisering och geografisk 
koncentration av företag samt ekonomiska aktiviteter i regioner och städer. 
Både för logistikföretag och för företag som har behov av transporter, är det 
därför viktigt med tillgång till god infrastruktur och att samspelet mellan 
flyg, sjöfart, väg- och järnvägstransporter fungerar. Kopplingen till länets 
terminaler och flygplats är mycket viktig, men även kopplingen till 
terminaler, flygplatser och hamnar i övriga landet är betydelsefullt. I 
Jönköpings län finns några av landets största logistikområden och 
terminaler som genererar tusentals arbetstillfällen. Investeringar i bättre 
infrastruktur ökar konkurrenskraften för dessa företag, genom bättre 
transportmöjligheter och bättre kompetensförsörjning, eftersom förbättrade 
kommunikationer ger större arbetsmarknader.  

I länet finns fem omlastningscentraler för gods; Stockaryd i Sävsjö 
kommun, Båramo i Vaggeryds kommun, Gamlarp i Nässjö kommun, 
Ljungarum i Jönköpings kommun och Torsvik i Jönköpings kommun. 
Terminaler har olika förutsättningar och är nischade med bland annat 
inriktning mot skogliga råvaror, vagnslast, biobränsle, container och trailer. 
De många omlastningscentralerna ger goda förutsättningar för intermodala 
transporter (transporter som sker med flera olika transportslag) vilket går i 
linje med regeringens mål om att flytta gods från lastbil till järnväg och 
sjöfart. För att främja en sådan utveckling finns flera utmaningar, bland 
annat transportköparnas ofta konservativa inställning till intermodala 
transporter och hård konkurens innan transportbranschen. Break-even- 
distansen för intermodala transporter sägs vara mellan 30 och 50 mil. Det är 
en utmaning för transporter i södra Sverige, men ger möjligheter för länge 
transporter. Det förutsätter dock attraktiva tåglägen och förutsägbarhet i 
järnvägssystemet. Ytterligare en faktor som påverkar intermodala 
transporter är de höjda banavgifterna, vilket kan minska deras attraktivitet 
eftersom priset fortfarande är den främsta konkurrensfaktorn mot lastbil.  

Det är angeläget och nödvändigt att investera för att främja att mer gods 
överförs från väg till järnväg och att kapacitet och standard stärks på de 

118



 

  35 
 

regionala banorna, i första hand Jönköpingsbanan och Y:et (Y:et består av 
Vaggeryds-banan och HNJ-banan). Samtidigt finns stora behov i anslutning 
till terminalerna, bättre järnvägsanslutningar, exempelvis nya växlar, samt i 
anslutande väginfrastruktur. 

Regionala flygplatser  
I takt med att allt fler marknader blir globala och allt större del av ekonomin 
baseras på kunskap, finns anledning att tro att flygplatser kommer att spela 
en större roll framöver. I en rapport från Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping beskrivs effekterna av Jönköping Airport för länet utifrån två 
prognoser. Prognoserna beskriver utvecklingen på tio års sikt med 
respektive utan flygplats i Jönköpings län. Prognosen med flygplats ger 
ungefär 3 200 fler arbetstillfällen och en bruttoregional produkt som är 2 
100 miljoner kronor större än utan flygplats.5  

Den regionala planen hanterar sedan 2012 också driftbidrag till icke statliga 
flygplatser, då detta flyttades över från Luftfartsstyrelsen till de regionala 
planerna. Bidrag har lämnats till Jönköpings Airport AB. Jönköpings län 
avsätter 28 miljoner kronor i planen, vilket är i samma storleksordning som 
tidigare planperiod. Flygplatsen får även bidrag direkt från Region 
Jönköpings län, vilket är ett resultat av skatteväxling med Jönköpings 
Länstrafik. Jönköping Airport AB ägs sedan 2010 av Jönköpings kommun. 
Flygplatsen har en unik tillgänglighet genom sitt läge mitt i centrala södra 
Sverige. Flygplatsen erbjuder både reguljärflyg och sedan 2015 erbjuds 
även flyg till Europa (Frankfurt). Frakt och postflyg nattetid samt charter av 
tyska turister under sommaren.  

För Jönköping län är även närheten till andra flygplatser viktig för den 
regionala utvecklingen. Både Kastrup (Danmark), Malmö Airport, 
Göteborg Landvetter Airport, och Stockholm Skavsta Airport är målpunkter 
för länets invånare för arbets- och fritidsresor.  

Under 2016 har regeringen inlett arbetet att ta fram en flygstrategi för ett 
hållbart Sverige. Flygstrategin ska bidra till att göra Sverige till ett mer 
hållbart samhälle – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Strategin tar 
sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet, 
miljö och hälsa samt regeringens mål om lägsta arbetslöshet i EU år 2020. 
Arbetet genomförs i dialog med företrädare för branschen och berörda 
myndigheter. 

Utblick mot 2050  
Vid en utblick mot 2050 måste några allmänna långsiktiga trender vägas in. 
Förutom urbanisering sker teknikutveckling och digitalisering av samhället 
mycket snabbt och nya megatrender som ökad världshandel, 

                                                 
5http://www.jonkopingairport.se/download/18.52c074f715221cdc0ec30c9/1453103891270
/J%C3%B6nk%C3%B6pings+flygplats_den+regionalekonomiska+betydelsen.pdf 2017-
09-04. 
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delningsekonomi och ökad tjänstenäring med mera, gör det mycket svårt att 
se in i framtiden. Alltmer av den ekonomiska aktiviteten koncentreras till 
områden där det bor många människor, det har skett i takt med att 
jordbruket rationaliserats och att det övriga näringslivets 
strukturomvandling går från tillverkning till tjänster. Att människor bor 
tätare är en global trend. I täta strukturer skapas fler och mer välbetalda 
arbeten och där är efterfrågan på högutbildad arbetskraft störst. Några av de 
viktigaste faktorerna i planeringen av infrastruktur och transporter blir 
därför hur många människor det bor i länet, var de bor, var de arbetar och 
hur näringslivet utvecklas. Korta avstånd mellan människor, att det finns 
många arbetstillfällen att välja på och att det är lätt att resa bidrar till 
attraktiviteten hos stora tätorter och tätortsområden. Nya stambanor för 
höghastighettåg skulle möjliggöra ökad tillgänglighet till de regionala 
kärnorna, vilket bidrar till hållbar tillväxt och bidra till förstorade 
arbetsmarknadsregioner och ökad kompetensförsörjning. 

Teknikens och digitaliseringens förändring av samhället kan redan ses och 
de förändringar som sker idag kan ge en indikation om i vilken riktning 
utvecklingen går. Exempel på det är ökat utbud av digitala tjänster och 
affärmodeller som bygger på delningsekonomi, som AirBnB och Über. 
Identifierade trender som delningsekonomi, digitalisering och autonoma 
fordon kan innebära en utmaning av traditionella normer och ge nya 
förutsättningar för jämställdhetsarbetet. Digitaliseringen ger bättre 
förutsättningar för delningsekonomi, något som påverkar transportsystemet 
på ett sätt som idag ligger närmare hur kvinnor traditionellt sett reser dvs. 
kollektivt. Klimatutmaningen kräver minskade utsläpp av växthusgaser och 
minskad användning av den traditionella bilen, vilket även detta leder 
utvecklingen mot något som ligger närmare hur kvinnor traditionellt reser. 
Teknikutvecklingen, digitaliseringen och klimatutmaningen kan därmed 
sammantaget sägas utmana de normer som hittills dominerat, med fokus på 
bilägande och resmönster som generellt ligger närmare hur män traditionellt 
reser. Ur detta perspektiv skapas, förutsatt att den potentiellt normbrytande 
utvecklingen tas till vara, ett förbättrat utrymme för att framför allt möta 
klimatutmaningen men även för att nå ett mer jämställt transportsystem. 
Men rådande könsroller kring vem som gör när det gäller obetalt hemarbete, 
har troligen större påverkan på det obetalda hemarbetet än de trender som 
kan ses för infrastruktur, automatisering och digitalisering. Det finns en bild 
av att autonoma fordon kommer göra det möjligt för människor att spara tid, 
men det är viktigt att minnas att inte alla sysslor, betalda eller obetalda, kan 
utföras under färd i ett autonomt fordon. Autonoma fordon skulle kunna 
underlätta för fler att ta sig dit de vill och vara en del av det offentliga livet. 
Det skulle även kunna göra skillnad för personer som idag inte kan köra 
själva. Men det är ingen självklarhet att äldre personer, rörelsehindrade eller 
barn kommer att kunna resa självständigt med autonoma fordon. Kvinnor 
hämtar och lämnar barn i dubbelt så stor utsträckning som män. Det är 
oklart hur behoven att skjutsa barn och andra närstående kommer att 
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påverkas och i vilken utsträckning det skulle påverka denna del av det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

I länet väntas störst befolkningsökning i Jönköping med omnejd. 
Jönköpings har identifierats som länets tillväxtmotor i den systemanalys 
som togs fram av Regionsamverkan Sydsverige 2015. Värnamo, Nässjö och 
Tranås har identifierats som regionala kärnor. Behovet av väl fungerade 
infrastruktur och kollektivtrafik som knyter ihop dessa orter är av stor vikt 
för den regionala utvecklingen, men i planeringen och prioriteringen av 
infrastrukturen måste fler faktorer räknas med; restidsrelationer, ekonomisk 
och social hållbarhet samt klimatpåverkan.  

Den fysiska infrastrukturen i form av vägar och järnvägar som Sverige 
investerat i under de senaste 150 åren har lagt grunden även för framtidens 
transporter. Det finns ännu inga indikationer på någon helt ny typ av 
transportsätt. Majoriteten av de nya fordon som presentas är fortfarande i 
sin grundstruktur samma som konventionella fordon. Det är fortfarande bil- 
och lastbilsliknande fordon och är beroende av väg eller väg-liknande 
infrastruktur. Ny teknik som möjliggör helt eller delvis autonoma fordon 
kan visserligen påverka samhället och samhällsplaneringen genom 
människor och fordons förändrade rörelsemönster, förändrad 
markanvändning och nya resmönster. I dagsläget bedöms inte 
teknikutvecklingen påverka grundläggande infrastrukturen och 
trängselproblematiken, fordonstillverkningens och batteritillverkningens 
miljöproblem. Resurseffektivitet är frågor som kvarstår, oavsett autonoma 
fordon.  

Den enda helt nya infrastruktur som under framtaganden idag är Hyperloop. 
Det är ett transportsystem baserat på rör där kapslar förflyttas i nära 
vakuum, vilket ger låg friktion och därmed mycket hög hastighet. Denna 
nya infrastruktur är fortfarande i utvecklingsstadiet och inga officiella tester 
har ännu genomförts. Det går därför inte att säga om det är infrastruktur 
som kan vara av intresse för framtida investeringar. Systemet bedöms därför 
inte ha någon direkt effekt på den svenska infrastrukturen eller dess 
planering för denna planperiod.  

Under de senaste åren har drönare ökar i popularitet. En drönare är en 
obemannad flygande farkost med motor. Den styrs vanligtvis via 
fjärrkontroll, men en del obemannade luftfartyg kan även flyga autonomt. 
Dessa används oftast för fjärrövervakning i militärt bruk. I Sverige används 
de dock huvudsakligen för flygfotografering. Tester har även gjorts för att 
använda drönare till transport av varor och gods. Även om framtida 
användningsområden för drönare kan vara många, exempelvis att frakta 
varor till otillgängligt belägna orter och transportera människor, är det inte 
troligt att det kommer ske i någon större kommersiell skala som påverkar 
planeringen av länets infrastruktur. Vid ökad kommersiell användning kan 
det dock finnas behov av att skapa last- och lossningsplatser, särskilda 
luftrum och att se över regelverk. 
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Den digitalisering och teknikutveckling som däremot kan ha stor påverkan 
på samhället är möjligheten att genom realtidsdata skapa samanhållen 
styrning av självkörande fordon och därigenom kunna planera trafiken i 
realtid.6 Om trafiken samplaneras kan resursutnyttjandet effektiviseras 
genom smartare färdvägar, bättre utnyttjande av gaturummet, eller 
organisering av fordonskaravaner när det är ändamålsenligt. Ett sådant 
samanhållet planeringssystem har dock många utamningar som ännu är 
finns utredda, tillexempel hur ansvara för ett sådant system kan eller ska 
fördelas. Det finns även risk för att ökad effektivitet leder till ökad 
användning av varor och tjänster, vilket kan leda till ökade miljöbelastning, 
så kallade rekyleffekter.   

Några slutsatser som kan dras av trenderna i samhället är att det finns 
potential för att minska biltrafikvolymer om autonoma fordon i stor skala 
blir verklighet, att det finns potential för att gränsen mellan privat trafik, 
taxi och kollektivtrafik därmed suddas ut och att efterfrågan på digitala 
tjänster ökar. Vilka effekter som det får är dock oklart.  

De stråk som idag trafikeras av kollektivtrafiken bedöms även 
fortsättningsvis vara aktuella. Trafiken på järnväg har ökat stadigt i 
popularitet och det medför att efterfrågan på ökad turtäthet kan bli aktuell i 
attraktiva stråk. Även den vägbundna trafiken väntas öka, den är lättare att 
anpassa efter efterfrågan.  Nya typer av drivmedel och nya typer av 
recentrum kan tillkomma i takt med eldriftens utveckling. Hur 
digitaliseringen kan påverka möjligheten till utbudet av kollektivtrafik eller 
hur invånarna erbjuds trafik är däremot svårt att säga. En möjlig utveckling 
är anropsstyrd trafik som planeras digitalt i realtid utefter resenärernas 
geografiska läge och närhet, detta förutsätter dock autonoma fordon.  

 

  

                                                 
6 Se bland annat ”För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi”, 
N2017/03643/D.   
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Planeringsprocessen  
Planeringssystemet och processen  
Planeringen av transportinfrastrukturen sker på flera nivåer: Många mindre 
vägar är enskilda och hanteras av samfälligheter eller privata aktörer. 
Kommunerna ansvar för det kommunala vägnätet, vilket kan beskrivas som 
de lokala gatorna innanför tätortsgränsen. Investeringar i den statliga 
infrastrukturen planeras både av länsplaneupprättarna (vilket oftast är en 
region eller ett regionförbund) som ansvarar för huvuddelen av vägnätet i 
respektive län och Trafikverket som ansvarar för de nationella stamvägarna 
och samtliga statliga järnvägar. Den process som styr planeringen av både 
objekt och ekonomi är en rullande planering där både den Regionala och 
den Nationella planen omfattar en period om 12 år och dessa revideras 
vanligtvis vart fjärde år. Det finns dock möjlighet att årligen ändra i 
regeringens planbeslut om ny information kommer fram eller när projekt 
blir fördröjda. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs upp genom årliga beslut 
om vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn till anslagna 
budgetramar och aktuellt planeringsläge.  

 
Planeringsperioder 

 
Bild. Bilden visar hur de olika planeringsperioderna överlappar varandra. Observera att 

bilden inte är skalenlig.   

 

De objekt som ska genomföras under planperioden kategoriseras i tre 
tidsatta steg.  I den första kategorin, år 1–3 (2018–2020), ligger de pågående 
projekten, i år 4–6 (2021–2023) ligger projekt som är klara för planering 
och ska genomföras. För år 7–12 (2024–2029) ligger projekt som inte är 
klara för byggstart eftersom de inte är utredda eller där finansiering inte är 
fullt klarlagd. Dessa ska istället beskrivas som namngivna brister. 
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Bild. Indelning i kategorier. Bilden visar de olika planeringsperioderna. 
 

Planeringssystemet innebär att den fysiska planeringen sker i en 
sammanhållen process i flera steg (förstudie, utredning och plan) samt att en 
förberedande studie görs inom ramen för den långsiktiga ekonomiska 
planeringen. Denna kallas åtgärdsvalsstudie och beskrivs mer ingående 
nedan. 

 

Nationell och Regional transportplan  
Som beskrivits tidigare är ansvaret för Sveriges infrastruktur uppdelat på 
olika parter och planeringen delas upp i två planer: en nationell 
transportplan och en regional transportplan för varje län. I den nationella 
transportplanen finns investeringar i de nationella stamvägarna (se kartan 
nedan) och alla järnvägar. I den regionala planen finns traditionellt 
investeringar i de regionala vägarna samt satsningar på kollektivtrafik och 
gång- och cykelåtgärder. Länsplanupprättaren har rådighet över de medel 
som tilldelats länet och har möjlighet även att medfinansiera objekt som 
ligger i den nationella transportplanen, exempelvis åtgärder på järnvägar.  
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Karta: Nationell stamvägar. Trafikverket.7 

 

För att se hur den nationella budgeten för infrastruktur fördelas kan 
planerna med fördel läsas tillsammans. Det ger helheten i de planerade 
investeringarna för planperioden. 

Genom att ansvaret för planeringen av infrastrukturåtgärder är uppdelat på 
två planer har länsplaneupprättarna möjlighet att ge den regionala planen sin 
egen prägel och prioritera den typ av åtgärder som bedöms göra störst nytta 
i länet. Eftersom det finns möjlighet att medfinansiera objekt i nationellplan 
har länsplaneupprättarna även möjlighet genom styrning av medel visa den 
regionala nyttan för nationella objekt i den nationella planen. 

Åtgärdsvalsstudie 
Åtgärdsvalsstudien ska ge underlag för en prioritering av effektiva lösningar 
inom ramen för tillgängliga resurser och bidra till vidareutveckling av hela 
transportsystemets funktion som en del i en hållbar samhällsutveckling. Den 
ska ses som ett förberedande steg i valet av åtgärder. Utifrån det 
identifierade problemet eller ett uppkommet behov ska Region Jönköpings 
län föra en bred strukturerad dialog om altenativa lösningar utifrån 
fyrstegsprincipen. Den bidrar till tydligare metodik för de tidiga 
planeringsstadierna. Det kan innebära en arena för dialog för berörda 
aktörer, där också lösningar kan framkomma som inte direkt har med trafik 
och transporter att göra. 

 

                                                 
7 http://www.trafikverket.se/contentassets/38814d51236e47ff92594b30ea8eda68/2014-09-
nationellt-stamvagnat.pdf , 2017-09-04.  
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Bild. Stegen i planeringen av infrastrukturobjekt. 
 

Fyrstegsprincipen 
Fyrstegsprincipen ska vara vägledande för den fortsatta planeringen av 
förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet, vilket ställer ökade 
krav på ett effektivt klimat- och miljöanpassat transportsystem. 
Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod för att hushålla med resurser och 
minska transportsystemets miljöpåverkan. Den går ut på att steg för steg 
analysera hur ett trafikproblem bäst kan lösas – i första hand genom att 
påverka behovet av transporter, i sista hand genom stora nybyggen. 
Regeringen anser att användningen av befintlig infrastruktur bör optimeras 
före nybyggnation, det vill säga få ut mesta möjliga kvalitet och kapacitet i 
det befintliga transportsystemet. 

 

 

Bild. Fyrestegsprincipen. 
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Fyrstegsprincipen i den regionala planen  
I planen hanteras fyrstegsprincipen på två sätt. Dels ingår principen som en 
naturlig del i åtgärdsvalsstudierna i arbetet med identifierade projekt, dels 
kan man använda en steg 1- eller steg 2-åtgärd för att förstärka en om- eller 
tillbyggnad. Exempelvis kan byggandet av en ny kollektivtrafikanläggning 
eller ny gång- och cykelväg kompletteras med en steg 1-åtgärd som skulle 
kunna vara en cyklingskampanj för att uppmuntra folk till ökat cyklande 
eller en informationskampanj för att informera om att det nu på angiven 
sträcka går att cykla på ett säkert och effektivt sätt. I planen avsätts ingen 
särskild pott för steg 1- och 2-åtgärder, utan detta ska ingå som en naturlig 
del i planeringen av åtgärder. 

  

128



129



 

  44 
 

Utgångpunkter för planeringen 

Nationella utgångspunkter  
Regeringens direktiv  
Region Jönköpings län har ett lagstadgat ansvarar för det regionala 
tillväxtarbetet och insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och 
utveckling.8 I detta ansvar ingår att upprätta och fastställa länsplaner för 
regional transportinfrastruktur.9 Arbetet med att ta fram en regional 
transportplan, eller länsplan som den även kallas, utgår från förordningen 
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Förordningen 
anger vad planen ska innefatta och vilka åtgärder tillgängliga medel får 
användas till.  

Åtgärder som får ingå planen är bland annat 

• investeringar i statliga vägar som inte är nationella stamvägar  
• åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av 

transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av 
befintlig infrastruktur  

• investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har 
ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för 
transportinfrastruktur  

• åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:37) 
om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar med mera.  

I slutet av mars 2017 fick Trafikverket och länsplaneupprättarna i uppdrag 
av regeringen genom direktiv (N2017/02312/TIF) att ta fram 
transportplaner för perioden 2018–2029. Av direktiv framgår att de 
prioriterade utmaningarna ska beaktas. Regeringer anger att de prioriterade 
utmaningar är att  

• Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer 
• bostadsbyggandet ska öka 
• förutsättningarna för näringslivet ska förbättras  
• förstärka sysselsättningen i hela landet, 
• utnyttja digitaliseringens möjligheter  
• bidra till ett inkluderande samhälle 

Av regeringens uppdrag och direktiv framgår även att nuvarande planer ska 
vara utgångspunkten och att planeringen ska utgå från de transportpolitiska 
målen och bidra till optimal användning av transportsystemet genom 
fyrstegsprincipen. Det ska framgå vilka prioriteringar som planförslaget 
baseras på samt hur prioriteringarna motiveras och det bör finnas en 

                                                 
8 3 § Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, 
9 7 § Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 
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redovisning av hur mycket medel som går till samfinansiering av åtgärder i 
nationell plan. 

De åtgärder som prioriteras ska bidra till att det övergripande 
transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen 
nås. Det innebär att anpassa transportsystemet och tillhörande infrastuktur 
till de krav som en långsiktigt hållbar utveckling ställer, såväl ekonomiska, 
miljömässiga som sociala. Åtgärderna ska riktas mot att skapa 
förutsättningar för ett kapacitetsstarkt, robust, säkert, tillgängligt och 
hållbart transportsystem som tillgodoser näringslivets och medborgarnas 
behov av arbetspendling och av godstransporter i alla delar av landet. 

I propositionen ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 
konkurrenskraft och hållbar utveckling”(prop. 2016/17:21) presenteras 
regeringens ställningstagande, samt förutsättningar och utgångspunketer för 
den fortsatta infrastrukturplaneringen, som särskilt ska beaktas vid val och 
prioriteringar av åtgärder under arbetet med den regionala trafikplaneringen. 
Regeringen framhåller att klimatpolitiken innebär att Sverige ska vara ett 
föregångsland i klimatarbetet och bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer. Regeringen vill även att järnvägens roll ökar genom att en 
större andel av de långväga godstransporterna flyttas från väg till järnväg 
och sjöfart. 

En del i regeringens jobbagenda är investeringar i bostäder och 
infrastruktur. Bostadsbristen i Sverige är stor eftersom det under en lång tid 
har byggts för få bostäder och det befintliga beståndet ofta utnyttjas 
ineffektivt. En samordnad politik för investeringar i infrastruktur och 
bostäder föreslås därför vilket förbättrar möjligheterna för människor att 
leva i hela landet, men också att pendla och flytta dit jobben finns. Vid 
prioritering av åtgärder bör förutsättningar för att möta behovet av ökat 
bostadsbyggande vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen. 
Åtgärderna bör även bidra till att kollektivtrafik andelen ökar. 
Bostadsbyggnadsprojekt som påverkar prioriteringen av åtgärder bör 
präglas av hög genomförbarhet och ha en tidsmässig koppling till åtgärden. 

Den nationella transportplanen samt länsplanerna för regional 
transportinfrastruktur ska vara trafikslagsövergripande. Ett 
trafikslagsövergripande synsätt på infrastrukturen är angeläget för att kunna 
uppfylla de transportpolitiska målen. Ett välfungerande transportsystem 
innefattar att alla trafikslag var för sig ska fungera väl, men ska därtill 
kunna samverka med andra trafikslag för att hela resan eller transporten ska 
kunna fungera optimalt. De regionala ramarna ska användas för 
investeringar och förbättringar av länets transportinfrastruktur. Det 
förutsätts att länsplaneupprättarna i sina prioriteringar utgår från ett 
länsöverskridande och ett nationellt perspektiv. 
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Nationella transportpolitiska mål  
Det övergripande målet för transportpolitiken är sedan 2008 att säkerställa 
en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för invånarna och näringslivet i hela landet. Regeringen och riksdagen 
betonar därmed att det övergripandet målet är en god tillgänglighet för hela 
landet och att detta ska ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. De 
transportpolitiska målen ställer således stora krav på utformningen och 
användningen av transportsystemet. 

Transportsystemet ska skapa god tillgänglighet på ett trafiksäkert sätt 
samtidigt som det ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och bidra till 
ökad hälsa. Det övergripande målet preciseras i ett funktionsmål om 
tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa: 

Funktionsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning 
ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Till funktionsmålet finns ett antal preciseringar: 
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet 

och bekvämlighet. 
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den 

internationella konkurrenskraften 
• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan 

Sverige och andra länder 
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken 

medverkar till ett jämställt samhälle 
• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer 

med funktionsnedsättning 
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda 

transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar 
• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 

förbättras 

Hänsynsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning 
ska anpassas till att ingen dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det 
övergripande generationsmålet för miljö- och miljökvalitetsmålen nås samt 
till ökad hälsa. 

Till hänsynsmålet finns ett antal preciseringar:  
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet 

allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020 
• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom 

järnvägstransportområdet och luftfartsområdet minskar fortlöpande 
• Transportsektorn bidrar till att miljö kvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i 
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transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 
2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila 
bränslen 

• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till 
minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där 
transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna 
att nå uppsatta mål 

Nationell cykelstrategi  
Sverige har en tydlig målsättning att främja en mer hållbar 
samhällsutveckling, i denna ingår cykling som en del. Det svenska 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innebär bland annat att städer, 
tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö, 
samt medverka till en god regional och global miljö. Särskilt en av 
preciseringarna till miljökvalitetsmålet har bäring på cykeltrafik vilket 
innebär att det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.  

Regeringen har konkretiserat de transportpolitiska målen i ett antal 
preciseringar för cykel. Preciseringarna för funktionsmålet som har bäring 
på cykling är följande: 

• Invånarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 
bekvämlighet. 

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda 
transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka. 

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska 
förbättras. 

 
Även flera av preciseringarna för hänsynsmålet har relevans för cykling: 

• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet 
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet. Begränsad 
klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet fossilberoende. 

I den nationella cykelstrategin som offentliggjordes i april 2017 har fem 
insatsområden identifierats som särskilt viktiga i arbetet för ökad och säker 
cykeltrafik. Regeringen kommer att följa utvecklingen inom dessa 
insatsområden för att säkerställa att arbetet går i önskvärd riktning. De fem 
insatsområdena: 

1. Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen. 
2. Öka fokus på grupper av cyklister. 
3. Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur. 
4. Främja en säker cykeltrafik. 
5. Utveckla statistik och forskning 
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De svenska och europeiska klimatmålen  
Regeringens klimatpolitik innebär att Sverige ska vara ett föregångsland i 
klimatarbetet och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Genom 
att ta ansvar för klimatpåverkan i Sverige ska Sverige visa ledarskap i den 
globala utmaningen att ställa om samhället så att det blir långsiktigt 
hållbart, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.  

Transporterna påverkar de flesta av de nationella miljömålen. Regeringen 
antog 2012 flera etappmål för miljöarbetet. Sedan 2009 finns också 
etappmålet om Begränsad klimatpåverkan för den svenska klimat- och 
energipolitiken, detta mål är satt till år 2020 och innebär 

• 40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med 1990, för de 
utsläpp som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter 

• minst 50 procent förnybar energi 
• 20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2008 
• minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn. 

I regeringsdirektiven till länsplanupprättarna10 hänvisas till regeringens 
proposition prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 
Enligt propositionen ska Sverige senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp. 
Till 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter även ha minskat 
med minst 70 procent, jämfört med år 2010. Sveriges klimatarbete har även 
utgångspunkt i klimatavtalet från Paris 2015, då världens länder enades om 
ett nytt avtal som binder alla länder och ska börja gälla senast 2020. 

I Trafikverkets klimatscenario i kapacitetsutredningen måste 
personbilstrafiken minska med cirka 20 procent till 2030. Lastbilstrafiken 
får inte öka, men målen kan klaras med oförändrat trafikarbete. Med tanke 
på de prognoser som Trafikverket tagit fram är det en mycket stor utmaning 
att förändra våra resor och transporter på ett sådant sätt att det blir möjligt 
att uppfylla klimatmålen. 

                                                 
10 Riksdagsskrivelse 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell 
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och 
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur.  
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Bild. Förväntade utsläpp av klimatgaser med beslutade åtgärder jämfört med de svenska 
och europeiska miljömålen, index 2004 = 100. Källa: Trafikverkets kapacitetsutredning, 

2012. 

I Sverige har utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minskat 
under flera år, men preliminära beräkningar tyder på att minskningen 
avstannade under 2015. Den avstannande utsläppsminskningen kan delvis 
förklaras av ökad trafik med fossila drivmedel på vägnätet, framförallt ökad 
lastbilstrafik. Liksom tidigare år fortsätter energieffektiviteten under 2015 
hos nya personbilar att förbättras och andelen förnybar energi i 
vägtransportsektorn att öka. Därför utvecklas nu regler som ska underlätta 
valet av energieffektiva fordon. För att nå klimatmålen behöver vi även 
enligt Naturvårdsverket förbättra logistiken och förbättra användningen av 
transporter med järnväg och sjöfart. 
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Regionala utgångspunkter 
Regional utvecklingsstrategi 
I juni 2013 fattade Regionförbundets styrelse beslut om en ny regional 
utvecklingsstrategi. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en 
vägvisare för Jönköpings läns samlade utvecklings- och tillväxtarbete. 
Strategin pekar ut vad som krävs för att länet ska bli en framgångsrik och 
växande region till 2025. Visionen utgår från den potential och de 
förutsättningar som finns i regionen.  

Under 2017 revideras den regionala utvecklingsstrategin.  

Fyra delstrategier 
Visionen konkretiseras i två målområden som ska vara vägledande i 
utvecklingsarbetet: näringsliv och livsmiljö. De övergripande målen 
innehåller ett tidsperspektiv. De siktar på att använda och utveckla det som 
redan är och bygga upp något nytt inför framtiden. Därmed kan de två 
övergripande målen översättas i fyra huvudinriktningar som också är 
delstrategier som har identifierats som de mest avgörande för regionens 
fortsatta utveckling. 

 

 
Bild. Den regionala utvecklingsplattformen. Källa: RUS – Regional utvecklingsstrategi för 
Region Jönköping » 2025. 

 

Sju framgångsfaktorer 
Sju framgångsfaktorer har identifierats som avgörande för att Region 
Jönköping ska nå målen för de fyra delstrategierna, givet omvärldens 
utmaningar och möjligheter samt regionens förutsättningar, tillgångar och 
hinder. Det är mot dessa som insatser ska riktas. Det är här som 
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hävstängerna för utveckling finns. Det är genom de identifierade 
framgångsfaktorerna som vi ska verka för att nå målen i samtliga fyra 
delstrategier. 

För framgångsfaktorn kommunikationer anges följande: 
• Väl fungerande kommunikationer inom regionen är en förutsättning 

för att vidga de lokala arbetsmarknadsregionerna och därmed öka 
tillgången till attraktiva arbetsplatser för människor samt kompetens 
för företag. Att regionens företag har tillgång till effektiva och 
miljöanpassade transporter är en grundläggande förutsättning för att 
näringslivet ska kunna växa och utvecklas. Goda kommunikationer 
är också en förutsättning för att skapa en regional arena för olika 
arrangemang och kulturaktiviteter. 

• Goda förbindelser med omvärlden är på samma sätt en förutsättning, 
inte minst för utvecklingen av nya dynamiska kunskapsintensiva 
näringar. Utmaningen är att göra Region Jönköping rundare, 
närmare och snabbare. 

Program för hållbar utveckling 2017-2020 
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling som är 
hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i centrum. Regionen ska agera 
klimatsmart och ha ett klokt resurstänkande. Det ger bra förutsättningar för en 
sund livsmiljö och ett bra liv i ett attraktivt län. Regionens löfte till 
länsinvånarna är att arbeta för en utveckling som är hälsofrämjande samt att 
minimera påverkan på miljön. 
 
Programet anger bland annat att andelen ekologiska livsmedel ska höjas, att 
Region Jönköpings län ska ha egen produktion av förnybar energi och ett 
fossilfritt resande i tjänsten. Hållbarhetsarbete omfattar de tre välkända 
perspektiven; sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. 
Regionstyrelsen beslutade programmet vid sitt möte den 26 oktober 2016.  
 
Programet omfattar Region Jönköpings läns verksamhet, men för ett 
framgångsrikt hållbarhetsarbete krävs samverkan med andra aktörer i länet 
och med Energikontor Norra Småland, som är en del i vår verksamhet. Ett 
aktivt och tydligt samarbete med det civila samhället är viktigt liksom den 
samverkan som sker med kommuner och statliga myndigheter i 
hållbarhetsarbetet. Programmet utgår från fyra framgångsfaktorer för att 
Region Jönköpings län ska nå visionen "För ett bra liv i en attraktiv region": 

• Vi är klimatsmarta 
• Vi använder våra resurser klokt 
• Vi är socialt hållbara 
• Vi bidrar till en sund livsmiljö 
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Regionsamverkan Sydsverige 
I Regionsamverkan Sydsverige samverkar Landstinget i Kalmar län, 
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, 
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region 
Halland och Region Jönköpings län politiskt från hösten 2015. Det görs 
bland annat inom kollektivtrafik- och infrastrukturområdet för ett 
helhetstänk kring samhällsutvecklingen. Ett av uppdragen är att 
synkronisera infrastrukturplaneringen i Sydsverige. Några av de uppdrag 
som genomförts är att ta fram en systemanalys för Sydsverige och till den ta 
fram ett gemenast positionspapper kallat ”Ett enat Sydsverige skapar ett 
starkt Sverige”.11 De gemensamma prioriteringarna som tagits fram: 

  
Bild till vänster: Regionsamverkan Sydsveriges Prioriterade objekt. Bild till höger: Regionala 

kärnor och tillväxtmotorer. 

 

I dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”, som utgår från positionspappret, 
har mer konkreta prioriteringar av objekt tagits fram. Objekten har relevans 

                                                 
11 http://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2016/03/Positionspapper-Sydsveriges-
infrastruktur-_slutlig.pdf  hämtat 2017-01-25,  
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inte bara för Sydsverige utan för hela Sverige. Genom föreslagna 
investeringar kommer de tre övergripande målen att nås. De objekt som rent 
geografiskt ligger i Jönköpings län är investeringar på Jönköpingsbanan, 
investeringar i Y:et, på riksväg 40 Nässjö–Eksjö och förbifart Eksjö. Andra 
viktiga investeringar som även har stor betydelse för Jönköpings län är 
bland annat utbyggnad till motorväg på riksväg 40 till Ulricehamn, 
förbättringar på E4:an förbi Ljungby och triangelspår i Alvesta. 

 Förutom de namngivna objekten föreslås att följande ska ingå i de nya 
planerna: 

• Förstärkt järnvägsunderhåll på både stambanor och regionala banor, 
där samverkan mellan Trafikverket och regionerna kring prioritering 
och genomförande bör utvecklas. 

• Ökade insatser för cykelutveckling, i partnerskap mellan nationella 
organ, regioner och kommuner. 

• En mera aktiv gränsöverskridande planering både i 
Östersjöperspektivet och för Sveriges koppling till kontinenten via 
Öresund. 

 

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län 
Visionen i klimat och energistrategin12 innebär att Jönköpings län till 2050 
ska vara ett plussenergilän, vilket betyder att behovet av energi har minskat 
och att den förnybara energin ger ett överskott. Vägen till att förverkliga 
visionen är strategiskt arbete, på alla nivåer i samhället, för minskad 
klimatpåverkan och energieffektivisering. 2020 ska Jönköpings län vara det 
klimatsmarta länet. 

För området transporter finns ett antal etappmål: 
• 2030 ska Jönköpings län ha en fordonspark som är oberoende av 

fossila bränslen. 
• 2020 drivs majoriteten av alla nya bilar och kollektivtrafiken med 

fossilfria drivmedel. 
• 2020 finns i länet både stora och små biogasanläggningar, 

tankställen för biogas och elenergi i varje kommun. 
• 2015 har andelen resor som sker med kollektivtrafik eller cykel ökat 

med 15 procent och till 2020 med 20 procent jämfört med 2002 
genom att samhällets aktörer (kommun, stat, länstrafik, arbetsgivare) 
tillhandahåller och främjar attraktiva alternativ som är tillgängliga 
för alla. 

•  2015 ska koldioxidutsläppen från transportsektorn i Jönköpings län 
vara minst 10 procent lägre än 2002. 

                                                 
12 http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/publikationer/rapporter/2010/Pages/2010-
17.aspx 2017-09-04. 
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Regionalt trafikförsörjningsprogram  
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet handlar om hur 
kollektivtrafiken ska planeras på bästa sätt. Bra tillgång till kollektivtrafik 
har stor betydelse för tillväxt och välfärd. Kollektivtrafiken är viktig för att 
vidga arbetsmarknadsregionerna. Jönköpings läns pendlingsmönster nu och 
i framtiden är därför centralt för utvecklingen av framtidens 
kollektivtrafikstråk. Det är Länstrafiken i Jönköpings län som ansvarar för 
att ta fram det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

Syftet med trafikförsörjningsprogrammet är att fastställa mål för den 
regionala kollektivtrafiken. Utvärdering och förnyelse av programmet 
gjordes 2016. 

Kollektivtrafiken ska erbjuda invånarna i Jönköpings län goda 
kommunikationer till och från orter inom länet, men också till angränsande 
län. Syftet är att underlätta resande till arbete, studier, offentlig och privat 
service samt fritid.  

Fem centrala målsättningar till 2025: 

• Resandemål: 60 procents resandeökning. 
• Kundnöjdhet: 65 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) ska vara 

nöjda eller mycket nöjda, 80 procent av resenärerna samt 92 procent 
av färdtjänst- och sjukresenärerna. 

• Tillgänglighet för funktionsnedsatta: Fler ska kunna resa med 
allmän kollektivtrafik genom tillgänglighetshöjande åtgärder. 

• Självfinansieringsgrad: Den upphandlade trafiken är självfinansierad 
till cirka 50 procent. 

• Miljö och hållbart samhälle: All kollektivtrafik drivs med 
förnyelsebara drivmedel och trafikens totala energiförbrukning/km 
minskar med minst 20 procent. 

För att nå de mål som beskrivs i programmet krävs en rad strategier: 

• Regional tillväxt, kollektivtrafiken utgör ett viktigt instrument för 
utökade arbetsmarknadsregioner samt är ett viktigt verktyg för att 
transportsystemens miljömässiga hållbarhet utvecklas. 

• Samhällsplanering, Jönköpings län har trots en hög andel 
landsbygdsbefolkning en förhållandevis samlad struktur vilket 
möjliggör frekvent kollektivtrafik i de regionala stråk som beskrivits 
ovan. Detta innebär bra utbud av resmöjligheter för flertalet 
invånare. 

• En samlad och medveten bebyggelseplanering med rimliga avstånd 
till dessa stråk är en förutsättning för en attraktiv kollektivtrafik. 

• Infrastruktur och roller, flera aktörer är inblandade i 
kollektivtrafikens infrastruktur. Länets kommuner, Region 
Jönköpings län samt Trafikverket har olika roller och i programmet 
beskrivs de förväntningar som finns på de olika aktörernas agerande.  
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• Principer för trafikeringsupplägg samt nivåindelning, 
målsättningen att utveckla de trafikstarka stråken ligger fast med 
inriktningen att göra trafikutbudet ”bäst för flest”. Sambandet 
mellan restid och pendlingsbenägenhet är klarlagt vilket i sin tur ger 
en strävan att snabba upp trafiken där så är möjligt. 
Programmet beskriver fyra olika nivåer på trafikutbud där en 
målsättning på turutbud beskrivs för varje nivå. Från högsta nivå 1 
som betecknas storregionala stråk via nivå 2 regionala stråk och nivå 
3 stadstrafik till nivå 4 närtrafik.  

Tåg- och busstrategi samt hållplatsstrategi  
Tåg- och regionbusstrategin är att betrakta som en precisering av 
trafikförsörjningsprogrammet med fokus på den regionala trafiken. 
Strategin utgår från att höghastighetsjärnvägarna mot Stockholm, Göteborg 
och Malmö finns på plats 2035. Baserat på det görs trafikupplägget för 2035 
och ett för 2020. Detta arbetssätt, backcasting, syftar till att säkerställa att 
alla förändringar på kort sikt går i riktning mot det långsiktiga målet. 

Kollektivtrafikstråken klassificeras dels utifrån stråkens styrka vad gäller de 
marknadsmässiga förutsättningarna – utifrån antal resor och 
pendlingsunderlag – dels med utgångspunkt i deras betydelse ur ett 
regionalt och delregionalt perspektiv – utifrån hur de sammanbinder orter. 
Denna klassificering används för att definiera ett regionalt huvudlinjenät. 

 
Bild. Karta över regionala knutpunkter för kollektivtrafiken. 

 

För det regionala huvudlinjenätet har trafikupplägg utformats genom att 
identifiera ett antal lämpliga knutpunkter, där kollektivtrafiken strålar 
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samman hel och halv timme. Alla linjer i huvudlinjenätet får timmestrafik, 
eller halvtimmestrafik i de starkaste stråken, från tidig morgon till sen kväll, 
alla veckans dagar. 

I dokumentet Bytespunkter i Jönköpings län13. anges var och hur satsningar 
på den fysiska infrastrukturen, främst i form av bytespunkter och 
hållplatser, ska göras för att på bästa sätt främja utvecklingen och stärka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft. I dokumentet anges bland annat att: 

” I samband med anläggande av strategiska bytespunkter kan 
framkomlighetshöjande åtgärder såsom bussgator med omstigningspunkter, 
signalprioriteringar och andra åtgärder i den fysiska miljön vara ett medel 
för att förbättra för resenärerna.” 

Det innebär åtgärder som syftar till att förbättra framkomligheten för 
kollektivtrafiken, utveckla bytespunkter samt åtgärder för att förbättra 
tillgänglighet till hållplatser och ökad hållplatsstandard bör prioriteras. 

Regional transportplan för Jönköpings län 2014–2025 
Den regionala transportplanen för 2014–2025 skulle bland annat säkerställa 
tillgänglighet för resor och transporter. Målet om tillgänglighet balanseras 
med mål som behandlar säkerhet, miljö och hälsa som motvikt till de 
negativa konsekvenser som resor och transporter medför. 

Planeringsramen för Jönköpings län för perioden 2014–2025 uppgick till ca 
1,3 miljarder kronor. Drygs 460 miljoner kronor eller 35 procent avsattes 
för större väginvesteringar, omkring 360 miljoner kronor eller 28 procent 
avsattes för samfinansiering av järnvägsinvesteringar i nationell plan, 
ungefär 316 miljoner kronor eller 24 procent avsattes för mindre 
investeringar och 28 miljoner kronor eller 2 procent avsattes för driftbidrag 
till icke statliga flygplatser. Till medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder, 
miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder längs det kommunala vägnätet samt 
enskilda vägar avsattes 144 miljoner kronor eller 11 procent av 
planutrymmet. Inom större väginvesteringar ingår en kraftig satsning på de 
funktionella transportstråken som en nybyggnation på riksväg 47 förbi 

Holsbybrunn, en ny sträcka på riksväg 32 Sunneränga–Marbäck samt en ny 
sträckning förbi Bor på riksväg 27. Även återbetalning av ett tidigare 
genomfört och förskotterat projekt, v 151 förbi Värnamo, ingår.  

 

                                                 
13 Bytespunkter i Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik, 2017-05-18. 
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Samfinansiering av järnvägsåtgärder i nationell plan innebär att 
länsplaneupprättaren bidrar med pengar från den regionala planen till en 
satsning för att höja kapacitet och hastighet och elektrifiering på ett viktigt 
järnvägsstråk i länet, (Vaggerydsbanan och Halmstad–Nässjö, 
järnvägsdelen Nässjö–Värnamo). 

Bland mindre investeringar ingår bland annat åtgärder i form av hållplatser 
och pendlarparkeringar för att utveckla kollektivtrafiken och gång- och 
cykelvägar längs statliga vägar, mittseparering i befintlig sträckning på de 
trafikintensiva stråken och trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt mindre 
framkomlighetsåtgärder på hela det statliga vägnätet. Även beläggning av 
grusvägar och andra insatser på det finmaskiga vägnätet inryms i denna 
kategori. Statlig medfinansiering (tidigare kallat bidrag) är satsningar på 
den del av vägnätet som inte är statligt. På det kommunala vägnätet ska 
pengarna användas till kollektivtrafikåtgärder samt gång- och cykelåtgärder.  
Den statliga medfinansieringen till enskilda vägar är en stöttning för 
kostsamma investeringar som en enskild vägsamfällighet kan stå inför, 
exempelvis byte av uttjänta broar. 

Sedan planen antogs har flera investeringar avslutats. Detta har skett i den 
takt som kan förväntats och planen har följts väl. De projekt som ligger för 
genomförande under övergångsperioden mellan planen för 214–2025 och 
planen för 2018–2029 har kommit långt. De större vägobjekten har 
genomförts i en snabbare takt än planerat, exempelvis har förskottering för 
väg 151 återbetalats och investering i väg 32 kommer att bli klar tidigare än 
planerat. 
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Nya planeringsförutsättningar  
Hastighetsöversynen  
I augusti 2016 lanserade regeringen en inriktning för det fortsatta 
trafiksäkerhetsarbetet under namnet ”Nystart för nollvisionen”. 
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet och syftar till att ingen 
ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Trafiksäkerhetsarbetet i 
Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska 
anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas 
mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet. 
Satsningen för det fortsatta arbetet handlar om att använda befintliga 
resurser och verktyg mer effektivt. Satsningen innehåller inga ytterligare 
investeringar.  

 
Bild. Den planerade hastighetsöversynen för Jönköpings län, Trafikverket. 

 

Förutom att stärka redan etablerade och fungerande åtgärder och 
verksamheter som syftar till att skapa säker trafik pekas ett par områden ut 
där nya insatser bedöms som särskilt viktiga. En av de nya åtgärderna som 
genomförs är planerade hastighetssänkningar längs vägar som saknar 
mittseparering.  Den tidigare standarden om 90 kilometer i timmen sänks 
till 80 kilometer i timmen. Hastighetsänkningen bedöms resultera i färre 
trafikolyckor med dödlig utgång.  

Hastighetssänkningen bedöms omfatta flertalet av länets vägar och få 
särskilt stor påverkan på arbetspendlingen genom ökade restider. Förslaget 
bedöms påverka godstransporter, men påverkan bedöms inte bli lika 
omfattande som för persontrafiken. Den främsta orsaken till det är att 
hastigheten för lastbilar redan är begränsad. 
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Infrastrukturens påverkan på bostadbyggande  
Bostäder och transportinfrastruktur är två centrala delar av 
samhällsbyggandet. Väg och järnväg skapar förutsättningar för den 
kommunala planeringen och för det marknadsdrivna byggandet av bostäder. 
Detta ska i sin tur generera en hållbar regional utveckling med attraktiva 
livsmiljöer och arbetsplatser. När investeringar i transportinfrastruktur, 
trafikering med kollektivtrafik och bostadsbyggandet samplaneras kan fler 
ta del av den förbättrade tillgängligheten. Ju fler som får nytta av den nya 
infrastrukturen, desto bättre investering. Intresset för ökat bostadsbyggande 
är stort från såväl marknad som från politik i kommuner och nationellt. 
Intresset bottnar i bostadsbrist och stor efterfrågan på fördelaktiga lägen att 
bygga bostäder på.  

Ökad tillgänglighet, i synnerhet med kollektivtrafik, kan göra ett område 
mer attraktivt. Det ökar efterfrågan på att exploatera området. Med ökat 
exploateringstryck kan också tätheten öka, vilket har flera positiva effekter. 
I täta stadsmiljöer är tillgängligheten god och bilinnehavet som regel lägre 
än i glesa områden, fler kan resa med kollektivtrafik, med cykel och till 
fots. Uppvärmning, sophantering, vatten- och avlopp kan lösas 
kostnadseffektivt, och förutsättningarna för kommersiellt utbud, som 
butiker, restauranger och service är goda. Många kunskapsintensiva 
verksamheter föredrar att lokalisera sig i täta stadsmiljöer med god 
tillgänglighet.  

Täthet kan även ha negativa effekter. Konkurrensen om marken i täta 
miljöer kan tränga ut icke-kommersiella verksamheter, det kan vara sämre 
luftkvalitet och svårt att hitta helt tysta områden. En infrastrukturinvestering 
och förtätning kan därför även leda till försämrade förhållanden för 
bostadsbyggande. Trafikens externa effekter såsom buller, försämrad 
luftkvalitet och barriärer kan göra ett område mindre attraktivt och 
följaktligen minska möjligheten till exploatering eller bidra till att området 
utnyttjas mindre intensivt. Både de negativa och de positiva effekterna på 
bostadsbyggandet kan naturligtvis uppkomma av samma investering men på 
skilda platser. Likaså kan ett ökat bostadsbyggande på en plats motsvara ett 
uteblivet bostadsbyggande på en annan plats. Vad som är den faktiska 
nettoeffekten av en investering i transportinfrastruktur är därför svårt att 
bedöma. Att bedöma effekten på bostadbyggandet kopplat till investeringar 
i infrastruktur är därför en utmaning, sambanden är komplexa, modellerna 
som används är resurskrävande och många situationer och platser är unika 
vilket gör bedömningen svår.  

Att samplanera större åtgärder som har stor påverkan kan därför ge fördelar. 
Att se infrastruktur, bostadbyggande och kollektivtrafik som delar av 
helheten vid bedömning av potentialen för en åtgärd kan vara en 
målsättning, men är i praktiken svårt. Många investeringar, både i 
infrastruktur och i bostäder, görs i redan helt eller delvis exploaterade 
områden, med flera intressen och ägare vilket gör frågan mycket komplex. 
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Det är dock viktigt att belysa de målkonflikter som kan uppstå för att fatta 
väl grundade beslut.  

Bostadsförsörjningen i respektive kommun är i första hand kommunernas 
ansvar.14 De ansvarar både för att det ska finnas tillräckligt med bostäder 
och för planläggningen av mark. Kommuner har ansvar för att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. Staten bidrar till bostadsförsörjning genom analyser, 
föreskrifter, vägledningar och administration av statliga stöd och bidrag 
genom Boverket och länsstyrelserna. Aktörer med regionalt 
utvecklingsansvar15 ska ges möjlighet att yttra sig över kommunernas 
planering av bostadsförsörjningen.  

Genom Sverigeförhandlingen har förhandling med stationskommunerna 
pågått och flera överenskommelser har slutits. Det handlar bland annat om 
var stationerna ska placeras på en övergripande nivå och hur många 
bostäder som ska byggas i stationernas influensområde. Jönköpings 
kommun har tillsammans med Habo-, Mullsjö- och Vaggeryds kommun 
åtagit sig att bygga 14 000 bostäder.  Tranås kommun har åtagit sig att 
bygga mellan 200-500 bostäder och Värnamo kommun har åtagit sig att 
bygga 1 770 bostäder. Detta kan ge en total ökning av antalet bostäder med 
minst 15 970, enbart kopplats till höghastighetsjärnvägen.  

Utvecklingen av bostadsbeståndet går i en positiv riktning. Denna trend kan 
ses i samtliga kommuner, men den är starkast i Jönköpings kommun. 
Sammanlagt har flerbostadshus ökat mest, men även flerbostadshus och 
specialbostäder ökar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild. Förändringar i bostadsbeståndet i Jönköpings län 2015, källa: SCB.   

                                                 
14 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 
15 I Jönköpings län ligger det regionala utvecklingsansvaret på Region Jönköpings län.  
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Bostadsproduktion under perioden 2018-2029 
I samband med framtagandet av Regional transportplan för Jönköpings län 
2018-2029 har länets kommuner redovisat det förväntade antalet 
tillkommande bostäder och den geografiska fördelningen mellan central ort, 
småorter och landsbygd. Utifrån svaren kan ett antal konstateranden göras 
vilka bör beaktas i det fortsatta arbetet med infrastrukturplanering. 

− Över 25000 nya bostäder förväntas byggas 
− Samtliga kommuner planerar för nya bostäder 
− Huvuddelen av nyproduktionen förväntas ske i centralorterna 
− Störst förväntad bostadsproduktion finns i Jönköping 

De nya bostäderna möjliggör en kraftig befolkningsökning i hela länet 
vilket innebär att belastningen på transportsystemet kommer att öka. För att 
åstadkomma ett hållbart transportsystem borde detta vara en tydlig signal 
för fortsatta satsningar på en utbyggd kollektivtrafik. 

Då huvuddelen av de nya bostäderna byggs i centralorterna kommer 
troligtvis den största trafikökningen att vara mellan kommunernas 
centralorter och till och från regioncentrum. För en god framtida 
samplanering mellan infrastruktur, kollektivtrafik och bostadsproduktion 
bör det regionala stråktänkandet vara fortsatt grundläggande. Med utbyggda 
kollektivtrafikstråk och en kollektivtrafiknära bostadsplanering finns det 
mycket goda förutsättningar att skapa ett mer hållbart transportsystem i 
Jönköpings län. 

Bärighetsklass BK4 
Trafikverket fick i oktober 2016 uppdraget av regeringen att ta fram ett 
förslag på vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga för en ny 
bärighetsklass, kallad BK4. Den nya bärighetsklassen innebär att tyngre 
fordon tillåts trafikera de vägar som får den nya klassningen. De vägar som 
kan bli aktuella att tillhöra den nya bärighetsklassen är vägar där transporter 
på järnväg eller sjöfart inte är möjligt, för att inte äventyra överflyttningen 
av transporter från väg till järnväg och sjöfart, och på vägar som redan 
klarar den tyngre vikten.  

Den totala längden av det föreslagna vägnätet är på strax under 800 mil för 
hela landet, vilket motsvarar cirka 8 procent av det statliga vägnätets totala 
längd och i genomsnitt cirka 17 procent av den totala väglängden i de 
berörda länen. Den begränsande storleken på det föreslagna vägnätet beror 
framförallt på att det finns brister i infrastrukturen, men även risken för 
överflyttningseffekter. Det finns dock ett behov av fördjupade analyser av 
risken för överflyttning för kritiska sträckor som exkluderats från den nya 
klassningen.  

Omklassningen sker stegvis. Jönköping län var inte med i den första 
öppning av vägar med den nya klassningen, men förväntas vara bland de 
första länen med hänsyn till den stora skogsindustri och annan tyngre 
industri som är i behov av vägar som klarar mycket tung last.  
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Den träförädlande industrin i Jönköpings län består av 340 företag med ca 7 
700 anställda. De träförädlandeföretagen skapar ca 4 758 msek i 
förädlingsvärde och omsätter 21 700 msek.16 

Det finns en stark framtidstro inom skogsnäringen, och stora investeringar 
görs i Småland. Skogen är en platsbunden resurs, och även om en allt större 
andel av befolkningen bor i de större tätorterna så är det i vår landsbygd 
skogsråvaran kommer produceras även i framtiden. 

För Jönköpings län har den nya 
bärighetsklassningen en stor 
påverkan på skogsindustrins 
transporter.  Det är viktigt att se 
Sverige som en helhet och ta hänsyn 
till vart terminaler, godsstråk och 
andra vikta noder finns vid den nya 
klassningen. Risken är annars att 
den nya klassningen inte uppfyller 
näringslivet transportbehov, att 
konkurrensen snedvrids och att den 
väntade förändringen uteblir om den 
sista kilometern saknas.  

  

                                                 
16 Träförädlade industrin – branschanalys, Bisnode, 2017.  

Bild. Vägnät för 74 ton. 
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Ekonomiska ramar och sam- och medfinansiering 
Ekonomiska ramar nationellt och regionalt 
Den ekonomiska ramen för trafikslagsövergripande åtgärder i den statliga 
transportinfrastrukturen med mera under planeringsperioden 2018–2029 ska 
uppgå till 622,5 miljarder kronor och omfattar följande delar:  

• 333,5 miljarder kronor användas till utveckling av 
transportsystemet, varav 36,6 miljarder avser medel till 
länsplanerna, 

• 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och 
reinvesteringar av statliga järnvägar,  

• 164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av 
statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig 
medfinansiering till enskilda vägar. 

Regeringen föreslår även att planeringsramen för investeringar i vissa väg- 
och järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med 
inkomster från trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52 
miljarder kronor för perioden 2018–2029. 

Den preliminära planeringsramen för den regionala transportplanen för 
Jönköpings län för åren 2018–2029 är 1 378 miljoner kronor, vilket ger i 
snitt ungefär 114 miljoner kronor per år.  

 

 

 

 

Fördelning av medel i infrastrukturpropositionen 

Utveckling av transportsystemet,
exl. Länsplaner

Samtliga länsplaner

Drift och underhåll - Järnväg

Drift och underhåll inkl. bärighet,
tjälsäkring och enskilda vägar- väg
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Principer för sam- och medfinansiering i statlig infrastruktur 
Samfinansiering innebär att den regionala och nationella planen samverkar i 
att finansiera ett projekt. Medfinansiering innebär att kommuner, regioner 
eller privata organisationer och företag finansierar investeringar i statlig 
infrastruktur. Regeringen anser att volymen av åtgärder i nationell samt 
regionala planer kan utökas genom att den statliga satsningen kombineras 
med finansiering från andra intressenter. Trafikverket är ålagt att pröva 
möjligheten att få medfinansiering till varje planerat objekt som föreslås. 
All sam- och medfinansiering ska utgå från bidragsgivarnas nytta.  
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Förslag till åtgärder 2018–2029 

Ambitionen i arbetet är att de åtgärder och åtgärdskategorier som lyfts fram 
ska ha en tydlig koppling till hållbar utveckling och tillväxt. Prioriteringen 
av åtgärder bygger på de planeringsförutsättningar som har beskrivits 
tidigare och följer nedanstående principer: 

• Åtgärder som beskrevs i planen 2014–2025 ska genomföras  
• Länet har en utvecklad och hållbar tågtrafik genom satsningar på 

järnväg 
• Utveckla funktionella stråk genom fokus på trafiksäkerhet och 

framkomlighet 
• Satsningar för att uppnå långsiktigt hållbara resor genom fokus på 

gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik 

Planen delas in i tre olika tidsintervaller: år 1–3, år 4–6 och år 7–12. Enligt 
planeringssystemet ska identifierade brister beskrivas för åren 7–12, dessa 
kommer sedan att analyseras i åtgärdsvalsstudier. Detta innebär dock ingen 
strikt låsning till angivna år utan beskrivningen avser projektens 
mognadsgrad. Åtgärdsvalsstudierna mynnar ofta ut i en rad olika 
åtgärdsförslag. Det kan vara både stora och små och sådana som kan 
genomföras i närtid och de som kräver mer planering. 

För investeringar med en uppskattad kostnad överstigande 25 miljoner 
kronor skall planen innehålla en mer detaljerad beskrivning av åtgärden. 

För åtgärder där investeringskostnaden understiger 25 miljoner kronor görs 
inga detaljerade beskrivningar av planerade investeringar. Istället görs en 
beskrivning av kriterier för val av åtgärder. Planen innehåller dock inga 
kompletta åtgärdslistor utan endast de åtgärder som planerara att 
genomföras i början av planen. I övrigt anges identifierade brister där 
exempelvis åtgärdsvalsstudier ska genomföras. Dessa initieras av 
Trafikverket allt eftersom åtgärderna genomförs. 

Det bör noteras att objekt som ligger år 7–12 ses mer som en beteckning på 
planeringslägen än en prognos för ett genomförande. För de kategorier där 
inga specifika åtgärder har angetts sker det en årlig dialog mellan 
Trafikverket, Länstrafiken och kommuner utifrån Trafikverkets årscykel 
kopplat till deras verksamhetsprocess. 

Planeringsram 
Planeringsramen för planperioden 2018–2019 till 1 378 miljoner kronor för 
åtgärder i Jönköpings län. Det är en ökning med 65 miljoner jämfört med 
den förra planperioden. Åtgärderna delas upp i ett antal kategorier. 
Fördelningen framgår av diagrammet nedan.  
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Sam- och medfinansiering i nationell plan  
Erfarenheterna från arbetet med tidigare planperioder17 och det tydliga 
behovet av investeringar på länets järnvägsnät har gjort att frågan om sam- 
och medfinansiering aktuellt. För att nå målen i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet för Jönköpings län krävs en standardhöjning 
på länets järnvägar. Den direkta nyttan med dessa investeringar är till del 
regional, men de har även en positiv påverkan på den nationell robusthet i 
systemet. Det finns därmed en logik att använda medel från den regionala 
transportplanen till att samfinansiera järnvägsinvesteringar i den nationella 
planen. De högst prioriterade järnvägstråken för denna planeringsperiod är 
Jönköpingsbanan och Y:et.  

Medfinansiering av korsningsåtgärder i vägnätet med mera  
Huvudinriktning för planering av korsningsåtgärder är att väl kända 
trafiksäkerhetsproblem på landsbygdsvägar, i en miljö utan 
exploateringsintressen, ska finansieras av den regionala planen. 

Om ett vänstersvängfält eller en ny anslutning behöver byggas för att 
möjliggöra en exploatering, till exempel i form av bostads- eller 
industriområde, bör kommunal medfinansiering eftersträvas. Den som har 
störst nytta eller vinst av en åtgärd betalar också mest, vilket får avgöras i 
det enskilda fallet. 

Om det handlar om att lösa ett befintligt trafiksäkerhetsproblem och 
samtidigt möjliggöra en kommunal exploatering kan en 50/50-fördelning 
vara utgångspunkten. I andra fall kan en trepartslösning sökas där aktuellt 
företag, kommunen och staten (via den regionala transportplanen) vardera 
bekostar 33 procent. Staten, genom Trafikverket, tecknar dock endast avtal 

                                                 
17 Planperioden 2010–2021 och 2014-2025.  

Regional transportplan för Jönköpings län 
2018-2029, ekonomisk sammanställning 

Järnvägsinvesteringar,
samfin Nat plan
Större
väginvesteringar
Cång och cykel

Trafiksäkerhet och
Framkomlighet
Kollektivtrafik

Bidrag
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med berörd kommun. Om det handlar om en helt ny exploatering i ett läge 
utan lämplig angöring bör planerad anslutning betraktas som en 
exploateringsåtgärd som till fullo bör finansieras av berörd 
kommun/exploatör. 

Medfinansiering av gång- och cykelvägar  
Att fler väljer att cykla till arbete och studier och i mindre utsträckning gör 
korta resor med bil förutsätter bra gång- och cykelvägar. Behoven och 
önskemålen av att förbättra och bygga ut gång- och cykelstråk är stora. För 
bättre sammanhängande cykelinfrastruktur och fler satsningar på gång- och 
cykelvägar bör en samplanering och finansiering med berörd kommun 
eftersträvas. Behovet av samplanering är i första hand lokalt koncentrerat 
till tätorterna och deras närområde där det finns både kommunala och 
statliga vägar. I planen finns medel avsatta till gång- och cykelvägar främst 
för säker cykling för studie- och arbetspendling. För åtgärder på det 
kommunala väg- och gatunätet kan berörd kommun få statlig 
medfinansiering på upp till 50 procent. 

När behovet av ny gång- och cykelväg ska bedömas måste potentialen till 
ökad cykling vara en tungt vägande faktor. Under 2017 färdigställdes en 
utredning av potentialen för regionala cykelstråk längd det statliga vägnät, 
vilket utgör grund för det fortsatta arbetet. Huvudinriktning i planen för 
planering av gång- och cykelvägar längs statliga vägar är 50/50-
finansiering, det vill säga berörd kommun bidrar med 50 procent av 
plankostnaden. Med utgångspunkt från denna princip tas i det enskilda fallet 
upp om fördelningen av nyttan är sådan att avsteg ska göras. 

För gång- och cykelvägar längs vägar med låga trafikvolymer och för gång- 
och cykelväg som önskas byggas huvudsakligen av turistiska motiv (till 
exempel för badplats) förutsätts högre medfinansiering, inriktningen är 2/3. 

Vid större ombyggnader av länets vägar till mötesfri landsväg eller dylikt, 
är utgångspunkten att projektet ska lösa gång- och cykelbehovet och 
finansieringen, det vill säga via den regionala- eller nationella 
transportplanen. 

Järnväg – Samfinansiering nationell plan 
Totalt 520 miljoner kronor 

Åtgärdsbehoven för att upprusta länets järnvägar till en fullgod standard är 
mycket stora. I planerna för perioden 2014–2025 inrymdes åtgärder i en 
första etapp på Jönköpingsbanan och Y:et. De fortsatta etapperna för att 
utveckla länets järnvägar finansieras i huvudsak genom nationell plan. I den 
regionala planen avsätts dock betydande belopp för samfinansiering vilket 
innebär att ytterligare medel tillförs vilket möjliggör en snabbare, 
kraftfullare och mer heltäckande upprustning av länets järnvägar än vad 
som annars hade varit möjligt. 

De åtgärder som prioriteras för samfinansiering under planperioden 2018–
2029 är följande:  
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• Värnamo–Vaggeryd–Nässjö/Jönköping elektrifiering ökad kapacitet 
och höjd hastighet. 

• Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor. 

I Trafikverkets förslag till nationell plan finns elektrifiering av Värnamo–
Vaggeryd–Nässjö/Jönköping med för genomförande under senare delen av 
planperioden. Region Jönköpings län ser dock att åtgärden bör genomföras 
tidigare och att den tidsmässigt bör samordnas med Länstrafikens inköp av 
nya fordon. En snabb elektrifiering av banan möjliggör en ny och enhetlig 
flotta av eldrivna tåg, men om dessa investeringar inte samordnas uteblir 
nyttorna. En god och kontinuerlig dialog mellan Region Jönköpings län, 
Trafikverk och berörda kommuner är därför av stor vikt för att säkerställa 
att åtgärden genomförs effektivt och snabbt så att investeringarnas nyttor 
inte uteblir. En mer detaljerad beskrivning av åtgärden på sträckan 
Värnamo–Vaggeryd–Nässjö/Jönköping finns i bilaga 1.    

Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor innebär ett paket av 
åtgärder med sikte på att alla regionala banor som trafikeras skall vara 
elektrifierade och hålla en god standard. På kort sikt handlar det exempelvis 
om att samfinansiera åtgärder för att få bort trafikfarliga korsningar och på 
längre sikt elektrifiering. Detta bland annat för att möjliggöra länstrafikens 
mål om en enhetlig fordonsflotta. Genomförandet av dessa åtgärder 
förutsätter att det görs kraftfulla reinvesteringar för att kompensera det 
eftersatta underhållet på banorna. För att åstadkomma en hållbar tågtrafik på 
länets regionala banor krävs fortsatt planering och ett nära samarbete mellan 
region, Trafikverk och berörda kommuner. 

Större väginvesteringar  
Total 284 miljoner kronor  

Till större åtgärder räknas objekt som har en investeringskostnad som 
överstiger 25 miljoner kronor. Huvudprincipen är att större 
investeringsobjekt ska föreslås efter en analys enligt den så kallade 
fyrstegsprincipen där åtgärder i samtliga steg ska utredas och valda åtgärder 
genomförs i paket inom ramen för objekten. Stora objekt kan vara 
motiverade av skäl som till exempel: för att eliminera stora hinder längs 
viktiga stråk eller då störningarna av trafiken är mycket omfattande, till 
exempel i form av besvärliga genomfarter i tätbebyggt område.  

Större investeringsobjekt kännetecknas av mycket långa planeringstider, i 
vissa fall uppåt tio år. Inte minst med tanke på den arbetsinsats som fordras 
måste planläggningsarbetet koncentreras till ett begränsat antal 
investeringsprojekt. Fastställda arbetsplaner har begränsad giltighetstid, det 
vill säga de måste genomföras inom en viss tid. Att avbryta en långt gången 
planering kan därför få stora konsekvenser. Det blir stora 
omställningsproblem och omfattande kapitalförstöring. 

Utgångspunkt för prioritering av större objekt: 
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• Pågående objekt eller objekt som finns med i nu gällande plan ska 
fullföljas. 

• Investeringar görs i funktionella stråk. 
• Samordning med andra åtgärder. 

För de större investeringarna tar Trafikverket fram ett omfattande 
underlagsmaterial i form av så kallade samhällsekonomiska bedömningar. 

I plandokumentet redovisas en kortversion av den samhällsekonomiska 
bedömningen för respektive stort investeringsobjekt. Det fullständiga 
materialet finns att läsa på Trafikverkets hemsida18. 

De större väginvesteringar som prioriteras inom den regionala 
transportplanen för 2018–2029: 

• Riksväg 32 Sunneränga–Marbäck 
• Riksväg 32 Traneryd–Tranås S 
• Riksväg 27 förbi Bor 
• Väg 842 förbi Tenhult. 

Riksväg 32 Sunneränga–Marbäck är i slutskedet av genomförandet och 
objektet riksväg 32 Traneryd–Tranås S som innebär mittseparering i 
befintlig sträckning planeras genomföras i närtid. Riksväg 27 förbi Bor 
inrymdes delvis i den regionala planen 2014–2025. För objektet väg 842 
förbi Tenhult finns stora vinster i samplanering med en ny 
järnvägssträckning Byarum–Tenhult.  

Gång- och cykelåtgärder  
Totalt 240 miljoner kronor under perioden 

Gång- och cykelåtgärder längs statliga vägar 
120 miljoner kronor avsätts för utbyggnad av gång- och cykelvägar längs 
det statliga vägnätet, medlen fördelas med en tyngdpunkt under planens 
första år. Medlen ska fördelas jämnt mellan regionala cykelstråk och lokala 
behov av förbättrad cykelinfrastruktur. 

Medel ska användas till åtgärder som möjliggör att fler väljer att cykla till 
arbete, studier och fritidsaktiviteter. Potentialen för ökat cyklande finns 
främst lokalt, men även i längre stråk. Inte minst har det ökade användandet 
av elcyklar tydliggjort behovet av att planera för längre regionala 
kommungränsöverskridande cykelstråk. 

De längre regionala cykelstråk som bedöms ha störst potential beskrivs i 
avsnittet ”Gång- och cykelvägar”. För genomförandet av dessa regionala 
cykelstråk kommer Trafikverket att genomföra åtgärdsvalsstudier. 

För att tillvara ta potentialen för ett ökat cyklande lokalt krävs en nära 
dialog mellan berörd kommun och Trafikverket. I planen anges inga 

                                                 
18 www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/ 
Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/ 
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specifika lokala gång- och cykelåtgärder, utan dessa planeras av 
Trafikverket och berörd kommun i samråd med Region Jönköpings län 
enligt den årliga planeringscykeln som beskrivs i avsnittet Genomförande 
och uppföljning. 

Statligmedfinansiering för gång- och cykelåtgärder på kommunalt vägnät 
120 miljoner kronor avsätts för statlig medfinansiering för gång- och 
cykelåtgärder längs kommunala gator. 

Normalt medges femtioprocentiga bidrag till kommunerna för miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder, vilket ofta innebär satsningar på gång- och 
cykelvägar inom tätbebyggt område. Pengarna fördelas årligen av 
Trafikverket till kommunerna.  

För gång- och cykelvägar är målet är att möjliggöra säker cykling för så 
många som möjligt. Trafiksäkerhetsaspekten och potentiellt antal cyklande 
är två viktiga parametrar.  

Trafiksäkerhet och framkomlighet  
161 miljoner kronor avsätts för åtgärdsområdet trafiksäkerhet och 
framkomlighet. Åtgärder relaterade till den pågående hastighetsöversynen 
ska övervägas i första hand. Åtgärdsområdet trafiksäkerhet och 
framkomlighet innehåller åtgärder i kategorierna:  

Mittseparering, övriga trafiksäkerhetsåtgärder samt 
framkomlighetsåtgärder. 

Trafiksäkerhetsåtgärderna syftar till att minska antalet döda och svårt 
skadade i trafiken. I första hand ska mötesseparering och 
sidoområdesåtgärder prioriteras. En mindre del av ramen kan användas för 
korsningsåtgärder och övriga trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärderna som 
genomförs inom området för trafiksäkerhetsåtgärder ger i första hand 
positiva effekter för trafiksäkerheten i länet. Genom en kraftfull satsning på 
mittseparering av framför allt de mest trafikerade stråken möjliggörs även 
en skyltad hastighet på 100 km/h enligt det nya hastighetssystemet. Detta är 
även ett viktigt steg för att skapa funktionella stråk med hög tillgänglighet 
och framkomlighet. 

Mittseparering 
Mittseparering av befintliga vägar är en åtgärd som höjer 
trafiksäkerhetsstandarden och tillgängligheten då skyltad hastighet oftast är 
högre än på motsvarande vägar utan mittseparering. Ett riktvärde för när 
åtgärden är motiverad är på stråk med trafikmängder över 4 000 fordon per 
dygn.  

Prioritet ges till åtgärder längs de funktionella stråken där trafikmängden är 
störst. För att få ett så kostnadseffektivt genomförande som möjligt 
eftersträvas en samordning med beläggningsåtgärder för dessa projekt. 
Prioriteringsordningen styrs därmed till stor del av beläggningsbehovet på 
olika sträckor. För vissa stråk kan åtgärdsvalsstudier behöva genomföras för 
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att tar reda på vilka sträckor som kan åtgärdas inom ramen för dessa 
åtgärdsområden och vilka sträckor som kräver mer kostsamma åtgärder. 

Aktuella stråk är riksväg 27, 30, 31 och 32. 

Övriga trafiksäkerhetsåtgärder 
Trafiksäkerhetsåtgärder omfattar förutom mittseparering bland annat 
sidoområdesåtgärder samt korsningsåtgärder och andra punktinsatser på 
hela det regionala vägnätet. För övriga trafiksäkerhetsåtgärder anges inga 
specifika objekt utan dessa planeras av Trafikverket och berörd kommun i 
samråd med regionförbundet enligt den årliga planeringscykeln som 
beskrivs i avsnittet ”Genomförande och Uppföljning”. 

Framkomlighetsåtgärder  
Framkomlighetsåtgärder syftar till att på olika sätt förbättra tillgängligheten 
i transportsystemet framför allt på det vägnät som inte utgörs av de 
funktionella stråken. Ramen kan även användas för breddning av smala 
vägar i samband med att bärighetsåtgärder som ingår i den nationella planen 
genomförs, samt för åtgärder som underlättar näringslivets transporter eller 
andra mindre tillgänglighetsförbättringar på det finmaskiga vägnätet. 

Kollektivtrafikåtgärder  
Totalt 120 miljoner kronor under perioden 

Kollektivtrafikåtgärder längs statliga vägar 
60 miljoner kronor, eller cirka 5 miljoner kronor per år, avsätts för 
utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar längs det statliga vägnätet. De 
kollektivtrafikåtgärder som genomförs ska kopplas till Länstrafikens 
hållplatsstrategi och dokumentet bytespunkter i Jönköpings län19.  

I planen anges inga specifika åtgärder för kollektivtrafik utan dessa planeras 
av Trafikverket och berörd kommun i samråd med Region Jönköpings län 
enligt den årliga planeringscykeln som beskrivs i avsnittet Genomförande 
och uppföljning. Prioritering av medel utgår från dokumentet Bytespunkter i 
Jönköpings län, men ytterligar utredningar kan krävas utöver dokumentet.  

Statligmedfinansiering för kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät 
Totalt avsätts 60 miljoner kronor under perioden.  

Normalt medges femtioprocentiga bidrag till kommunerna för åtgärder för 
kollektivtrafik. Pengarna fördelas årligen av Trafikverket till kommunerna. 
Fördelning av medel för kollektivtrafikåtgärder sker i dialog med 
Länstrafiken och kopplingen till deras planer och strategier ska vara 
vägledande. Prioritering av medel utgår från dokumentet Bytespunkter i 
Jönköpings län som även beskrivs ovan, men ytterligar utredningar kan 
krävas utöver dokumentet. 

                                                 
19 Bytespunkter i Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik, 2017-05-18. Dokumentet beskrivs 
även på sidan 56. 
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Bidrag 
Totalt 53 miljoner kronor, eller cirka 4,4 miljoner kronor per år 

Bidrag fördelas på två kategorier driftbidrag till icke statliga flygplatser 
samt investeringsbidrag till enskilda vägar. 
 
Driftbidrag till icke statliga flygplatser  
28 miljoner kronor, cirka 2,3 miljoner kronor per år 

I mars 2012 beslutade regeringen om fördelning av driftbidrag till icke 
statliga flygplatser (dnr N2011/3754/TE, N2012/1670/TE). Beslutet innebar 
att de ekonomiska ramarna för länsplanerna för perioden fram till 2021 i 
berörda län utökades. För Jönköpings län innebar detta cirka 2,3 miljoner 
kronor per år. Beslutet klargjorde att ”de medel som tillförs berörda län kan 
användas för drift till ickestatliga flygplatser eller till andra åtgärder i det 
regionala trafiksystemet”. I direktivet för åtgärdsplaneringen 2018–2029 
finns inga riktlinjer för driftbidrag utan det står varje län fritt hur denna 
fråga skall hanteras. I planen behålls driftbidraget för hela planperioden på 
samma nivå som tidigare. 

Enskilda vägar 
Totalt avsätts 25 miljoner kronor under perioden  

Medel avsätts även för investeringar på det enskilda vägnätet. I normalfallet 
utgör bidragsdelen 70 procent av kostnaden. Fördelningen sker utifrån av 
Trafikverket inventerade behov, exempelvis broförbättringar som en mindre 
vägförening inte kan bära kostnaden för själv. 
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Ekonomisk sammanställning 
Regional transportplan för Jönköping län 2018-2029 
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Genomförande och uppföljning  
Ansvaret för att genomföra åtgärderna i den regionala transportplanen 
åligger Trafikverket. Genom den årliga statsbudgetprocessen tilldelas 
Trafikverket pengar bland annat för genomförandet av transportplanerna. 
Den regionala transportplanen för Jönköpings län är styrande för hur dessa 
pengar satsas i Jönköpings län. 

För att möjliggöra ett rationellt och effektivt genomförande av planen är det 
viktigt med en bra dialog mellan Trafikverket, länets kommuner, Region 
Jönköpings län och andra berörda intressenter. Det är många faktorer som 
påverkar genomförandet av planerna. Förutom den årliga tilldelningen av 
pengar spelar den fysiska planeringen stor roll. Om den fysiska planeringen 
försenas genom exempelvis överklaganden är det viktigt att det finns en 
flexibilitet i planeringen så att andra åtgärder kan genomföras istället. 
Likaså är det viktigt att hela tiden försöka hitta synergieffekter med andra 
åtgärder i transportsystemet. Exempelvis finns det stora samordningsvinster 
mellan beläggningsarbeten och mittseparering i befintlig sträckning. 

Av denna anledning är planen strukturerad på ett sätt som medger en 
succesiv specificering av åtgärderna och justeringar mellan enskilda år. 

Detta sker inom ramen för Trafikverkets årliga verksamhetsplanering, där 
även tilldelningen av medel sker. För att strukturerar detta arbete har 
Trafikverket tagit fram en modell för den årliga verksamhetsplaneringen.  

 
 
Modellen innebär att i början av året inleder Trafikverket diskussionen om 
kommande år med framför allt kommuner och Region. När de ekonomiska 
förutsättningarna klarnar och läget i den fysiska planeringen blir känt kan 
parterna bli överens om förslaget till åtgärder för kommande år, 
verksamhetsplanen innehåller även en utblick för efterföljande år. När 
verksamhetsåret är slut görs en uppföljning av genomförda åtgärder som 
stäms av mot planen och bildar underlag inför kommande år. 
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Bilagor  
Bilaga 1. Åtgärder i Nationell plan 
Den 31 september 2017 offentliggjord Trafikverket förslaget till den 
nationella planen för transportsystemet 2018-2019. Planen omfattar åtgärder 
för att underhålla statlig infrastruktur och utveckla statliga vägar och 
järnvägar samt sjöfart och luftfart. De åtgärder som Trafikverket ska bidra 
till att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem i dag och för 
framtiden, och förbättra möjligheterna för individer och företag att möta 
dagens och morgondagens utmaningar. 

De regionala tillväxtmotorerna i tillväxtområdena har stor betydelse för sin 
omgivning, där ett ömsesidigt utbyte mellan stad och omland är centralt för 
utvecklingen. Kollektivtrafikens utveckling har haft en nyckelroll för 
tillväxten och det finns behov av att utvidga arbetsmarknads-regionerna 
genom utvecklade resmöjligheter och kortare restider mellan de regionala 
tillväxtområdena.  

Sett till arbetsmarknadsregioner så finns det relativt stora skillnader i södra 
Sverige. I de glesa strukturerna återfinns flera namnkunniga och globalt 
konkurrenskraftiga företag, som har utmaningar avseende 
kompetensutveckling och matchningar på arbetsmarknaden. Det är därför 
viktigt att det går att arbetspendla med kollektivtrafik på väg och järnväg 
även i områden som är relativt glest befolkade. 

De areella näringarna har en stor betydelse för regionens utveckling. De 
småländska skogarna är det starkaste producerande skogsområdet i Sverige 
med drygt 20–25 procent av rikets skogstillväxt. 

Södra Sverige omfattar Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län, 
Kronobergs län och Skåne län. För dessa har fem viktiga stråk identifierats: 

• Västkuststråket: Ystad/Trelleborg–Malmö–Hallands 
länsgräns/Båstad (Göteborg) 

• Stråket mot Mellansverige: (Köpenhamn, Danmark)– 
Malmö/Helsingborg– Jönköping/Nässjö–Östergötlands 
länsgräns/Boxholm–(Stockholm) 

• Sydöstra kuststråket: Malmö–Kristianstad–Karlskrona–Kalmar–
Östergötlands länsgräns/Hultsfred/Bjärka–Säby–
(Linköping/Norrköping) 

• Södra tvärstråket: (Halmstad/Göteborg)– Hallands/Västra Götalands 
länsgräns–Växjö–Kalmar/Karlskrona 

• Norra tvärstråket: (Göteborg/Mariestad)– Västra Götalands 
länsgräns/Falköping–Jönköping–Nässjö–Västervik 
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Bild. Förslag till åtgärder i södra Sverige, Trafikverket. 

Trimnings- och miljöåtgärder 
De åtgärder som redovisas nedan är det som planeras bli genomförda under 
planperiodens första halva. De kan dock komma att förskjutas i tid om 
prioriteringarna ändras. Förslagen som avser Jönköpings län listas nedan.  

# Trimnings- och miljöåtgärder, i Jönköpings län 
F Sävsjö station, tillgänglighetsanpassning 
H Mellanblocksignal Alvesta-Rydaholm 
J Forserum, planskild plattformsförbindelse 
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Namngivna investeringar under planperioden 
Sammanfattningsvis innebär förslagen att antal större förbättringar i vägar 
och järnvägar. I Jönköpings län ingår bland annat upprustning och 
elektrifiering av järnvägen mellan Jönköping/Nässjö och Värnamo. 
Dessutom sker att stort antal förbättringar av mindre karaktär.  

Nedan listas de investeringar som planeras under planperioden för 
Jönköpings län.  

# Namngivna investeringar under planperioden, i Jönköping län 
21 Rv 40 Nässjö-Eksjö 
22 Falköping–Sandhem–Nässjö, hastighetsanpassning 160 

km/tim och ökad kapacitet 
23 Rv 40 förbi Eksjö 
24 Rv 26 Månseryd–Mullsjö (pågående) 
26 Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet 

(Y:et) 
35 E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält 
36 Rv 26 Hedentorp–Månseryd 
37 E4 genom Jönköping, additionskörfält 
40 Rv 26 Mullsjö–Slättäng 

Investeringar som pågår 2018   
Riksväg 26, Månseryd–Mullsjö  

Ombyggnation av vägen pågår under 2018. Syftet med är att förbättra 
trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikantgrupper längs den 
aktuella sträckan. Vägen är en viktig förbindelseväg som sträcker sig från 
Halmstad via Jönköping till Kristinehamn. Sträckan är en del av en viktig 
pendlingsväg mellan Mullsjö/sydöstra Skaraborg och Jönköping.  

Ombyggnationen görs eftersom olycksrisken längs sträckan är stor och 
framkomligheten dålig i högtrafik. Sträckan är även särskilt drabbad av 
viltolyckor. Vägen får en ny sträckning och blir mötesfri motortrafikled 
med omväxlande ett respektive två körfält, hastigheten kan höjas till 100 
kilometer per timme. Viltstängsel och viltpassager ingår i objektet. Den 
gamla vägen blir kvar som lokalväg.  

Investeringar som föreslås för byggstart 2018-2020 
Falköping–Sandhem–Nässjö, hastighetsanpassning 160 
kilometer/timme och ökad kapacitet 

Investeringar planeras på Jönköpingsbanan som är en enkelspårig järnväg 
som går mellan Skövde och Nässjö via Jönköping. Banan har täta 
mötesstationer (totalt nio stycken på sträckan Sandhem–Nässjö) och en 
relativt högt kapacitetsutnyttjande samtidigt har den inte fullt så 
konkurrenskraftiga restider som skulle vara möjligt. 

Syftet med investeringen i samtidig infart på nio befintliga mötesstationer 
innebär att öka möjligheten att köra fler tåg och minska 
störningskänsligheten samt möjliggöra för kortare restider eftersom 
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hastigheten kan höjas till 160 kilometer per timme och snabbare tågmöten. 
Samtidig infart innebär att tågen kan köra in på stationen samtidigt och 
därigenom slippa vänta på att det andra tåget ska komma in på stationen och 
lämna utfarten fri. 

Investeringar som föreslås för förberedelse för byggstart 2021-2023 
Riksväg 40, Nässjö–Eksjö 

Riksväg 40 sträcker sig mellan Göteborg och Västervik och är en viktig 
väst-östlig förbindelse. Den binder samman E6 och E4 med E22. Vägen 
rekommenderas för transporter med farligt gods. Vägen är smal och har 
dålig plan- och profilstandard. Vintertid medför den branta backen vid 
Tannarp problem med framkomligheten för framför allt tung trafik. 

Syftet med investeringen är att förbättra trafiksäkerheten och 
framkomligheten på den sträckan. Vägen byggs om till mötesfri väg med 
mestadels omväxlande ett respektive två körfält. Totalt är det 14,1 
kilometer, varav 8,8 kilometer utgör breddning av befintlig väg och 5,3 
kilometer utbyggnad i ny sträckning, till stor del nära befintlig väg. Detta 
möjliggör en hastighet om 100 kilometer per timme.  

Längs sträckningen byggs även en belagd gång- och cykelväg, delvis som 
separat gång- och cykelväg, delvis i kombination med lokalvägar.  

Namngivna investeringar som föreslås förberedas för byggstart senare under 
planperioden (efter 2023) 
E4, Genom Jönköping, additionskörfält 

E4 och riksväg 40 är mycket viktiga vägar som förbinder de tre 
storstadsområdena i Sverige. Genom Jönköping har vägarna även en viktig 
regional och lokal funktion. Förutom den stora volymen av långväga 
trafiken har sträckan Råslätt–Huskvarna S (9 kilometer) sju trafikplatser och 
den lokala trafiken är omfattande detta ger många störningar och stopp i 
trafiken.  

Syftet investeringen är att öka kapaciteten och framkomligheten samt att 
minska risken för incidenter och stopp i trafiken. Byggnationen avser 
additionskörfält i båda riktningarna mellan trafikplatserna Ryhov och A6, 
Ekhagen och Österängen samt mellan Österängen och Huskvarna södra, 
totalt 4 kilometer i varje riktning. Delvis används befintlig vägbana men 
breddning kommer också att krävas. Ny järnvägsbro behövs mellan 
Ekhagen och Österängen. 

Riksväg 40, Förbi Eksjö 

Väg 40 går genom Eksjö tätort, detta skapar en intressekonflikt mellan 
framkomlighet för genomfartstrafiken och trafiksäkerhet, trygghet och 
boendemiljö för invånarna i Eksjö. På sträckan finns fyra 
cirkulationsplatser, en trafiksignal och en plankorsning med järnvägen. 
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Syftet med investeringen är att öka framkomligheten för genomfartstrafiken 
samt förbättra miljön i Eksjö. En ny väg byggs söder om Eksjö tätort. 
Vägen byggs med omväxlande ett respektive två körfält, det möjliggör en 
hastighet om 100 kilometer per timme.  

Rv 26, Mullsjö–Slättäng 

Väg 26 är en viktig förbindelseväg som sträcker sig från Halmstad till Mora 
via Jönköping och Kristinehamn. Väg 47 är en viktig förbindelse mellan 
Jönköping och Trollhättan. Vägen utgör även en viktig pendlingsväg mellan 
sydöstra Skaraborg, Mullsjö och Jönköping. Vägen är smal och har brister i 
profilstandard. Dessutom finns ett stort antal korsningar och anslutningar. 
Olycksrisken är stor och framkomligheten låg i högtrafik.  

Syftet med investeringen är att förbättra framkomligheten och öka 
säkerheten längs sträckan. Vägen byggs om till mötesfri väg med 
omväxlande ett respektive två körfält. Genom Broholm (1,5 kilometer) 
genomförs mindre trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnationen gör det 
möjliggör med en hastighet på 100 kilometer per timme. 
Viltstyrningsåtgärder genomförs på hela sträckan. En gång- och cykelbana 
byggs mellan norra infarten till Mullsjö och Broholm. 

E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält 

Vägen har kapacitetsproblem med delvis långa köer som följd. E4 har en 
låg standard genom trafikplatsen, med bland annat enbart ett körfält per 
riktning. tvär kurva vid påfarten mot riksväg 40 och väjningsplikt på 
rampen från centrum mot E4. 

Syftet med investeringen är att öka kapaciteten och framkomligheten samt 
minska risken för incidenter och stopp i trafiken. Ombyggnationen innebär 
att E4 görs genomgående i trafikplatsen och nya på- och avfartsramper 
byggs från E4 till befintlig del av trafikplatsen. Ramper i befintlig 
trafikplats kompletteras och justeras. I ombyggnationen ingår 
additionskörfält på sträckan mellan trafikplats Ljungarum och trafikplats 
Ryhov. 

Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet 

Järnvägen är i dag enkelspårig och oelektrifierad. Restiderna i stråket 
Jönköping–Vaggeryd–Värnamo är inte konkurrenskraftiga och påverkar 
näringslivets möjligheter både till tillväxt och till kompetensförsörjning, 
samt arbets- och studiependling. Fortsatt trafikering med persontåg 
Jönköping–Värnamo förutsätter elektrifiering eftersom länstrafiken inte har 
några planer på att köpa in nya dieseltåg när de gamla behöver bytas ut. 
Terminalerna Torsvik och Båramo skulle med elektrifierade spår spela en 
viktig roll för att flytta över ökade godsvolymer från väg till järnväg. Stora 
investeringar i form av mötesspår, fjärrblockering och spårbyte har 
genomförts på södra delen av sträckan. Objektet bedöms av de berörda 
kommunerna, Jönköping, Värnamo och Vaggeryd, möjliggöra byggnation 
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av cirka 5 000 bostäder av blandad karaktär. Detaljplanering pågår för 
merparten av bostäderna. En stor andel beräknas vara klara 2025.  

Syftet med investeringen är att förbättra restiden och att skapa 
förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter. 
Järnvägssträckan ska elektrifieras mellan Värnamo–Vaggeryd, Vaggeryd–
Nässjö, Vaggeryd–Byarum samt Byarum–Torsvik. Det kommer även 
byggas en ny bansträckning mellan Byarum och Tenhult, totalt 24 
kilometer. Byggnationen infattar även bullerskyddsåtgärder.  

Rv 26, Hedentorp–Månseryd 

Vägen är viktig nationellt men även regionalt, främst för arbetspendling och 
godstransporter. Vägen är idag mötesfri med omväxlande ett respektive två 
körfält, men börjar nå kapacitetsgränsen. Trafikplatsen vid Åsens gård 
saknar accelerations- och retardationsfält. Vid Klämmestorp finns en 
plankorsning. 

Syftet med investeringen är att öka trafiksäkerheten och förbättra 
tillgängligheten på sträckan och vid trafikplatserna Åsens gård och 
Klämmestorp. Den befintliga vägen ska breddas och byggas ut till två 
körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård 
kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel 
typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 
kilometer lång sträcka. 

Utökad ram 10 procent  
Nedan redovisas ytterligare namngivna investeringar som övervägts för 
planförslaget om Trafikverket får en ökning av medlen för namngivna 
investeringar med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, 
i Jönköpings län 
Rv 26 Smålandsstenar–Gislaved 
Forserum, tretågsstation 
Nässjö–Eksjö, elektrifiering 
 
Utpekade brister 
Trafikverket använder begreppet utpekad brist för att uppmärksamma 
regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva hanteras i samband 
med kommande revideringar av nationell plan. Förutsatt att regeringen 
ställer sig bakom förslagen till utpekade brister kommer Trafikverket att 
prioritera framtagande av ett fördjupat underlag så att det kommer att finnas 
mer kunskap om bristerna och möjliga åtgärder vid nästa 
planeringsomgång. 

Utpekade brister i Jönköpings län 
Linköping–Jönköping, kapacitetsproblem och långa restider 
Hässleholm–Jönköping, kapacitetsproblem och långa restider 
Borås–Jönköping, kapacitetsproblem och långa restider 
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Bilaga 2. Samhällekonomiska bedömningar för större väginvesteringar  
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. Samhällsekonomisk effektivitet 
är ett viktigt kriterium när åtgärder i transportsystemet ska prioriteras, både 
på kort och på lång sikt. Den samhällsekonomiska effektiviteten bedöms 
med hjälp av analyser som väger kostnader mot nyttor av olika åtgärder. 

Nedan finns de samhällsekonomiska bedömningar som tagits fram för de 
större väginvesteringar som planeras i Jönköpings län för perioden 2018-
2029.  

• Riksväg 32 Sunneräng – Marbäck 
• Riksväg 27 Förbi Bor 
• Länsväg 842 Förbi Tenhult  
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Ärendenummer: TRV 2012/29166

Framtagen av: Trafikverket, Niklas Alvaeus, 2013-05-08

Skickad till kvalitetssäkring av: Trafikverket, Niklas Alvaeus, 2013-05-08

Granskad och kvalitetssäkrad av: Trafikverket, Gunnel Bångman, 2013-06-05

Godkänd av: Trafikverket, Peo Nordlöf, 2013-06-10

Skede: Arbetsplan pågår

Rv 32 Sunneränga - Marbäck, VSO060

Nyckeltal utifrån prissatta effekter
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Ingår i kalkyl
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Försumbart

Diagram

Ingen effekt

Ingår i kalkyl

Ingen effekt

Nuläge och brister:  Riksväg 32 mellan Vetlanda och Mjölby utgör en viktig koppling mellan 

Småländska höglandet och E4. Vägen är smal, har dålig linjeföring och saknar mötesseparering. Efter 

Bredestad börjar en lång stigning norrut med många utfarter och bebyggelse nära vägen.

Väglängd: 8,5 km

Vägstandard: Vanlig väg, 6 m, 70-80 km/h

Trafikmängd: 2 700 - 3 300 f/d, varav 17-20 % lastbilar

Åtgärdens syfte:  Att förbättra trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö.

Förslag till åtgärd:  Kostnaden för åtgärden är 176 mnkr i prisnivå 2013-06. Mellan Sunneränga och 

Bredestad breddas och mötessepareras vägen i befintlig sträckning. Därefter byggs vägen i ny 

sträckning öster om befintlig väg. Korsningen vid Bredestad utformas som trafikplats.

Väglängd: 8,7 km

Vägstandard: Gles mötesfri landsväg, 9 - 12,25 m, 100 km/h

Trafikmängd: Oförändrad

Exempel på effekter år 2030

Restid: -3 ktim/år

Resenärer

Godstransporter

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
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Tabell 1 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning
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Skede: Arbetsplan pågår

Döda & svårt skadade

Landskap

Trafiksäkerhet

Medborgarnas resor
Tillförlitlighet

Tryggt & bekvämt

Tillförlitlighet

Nöjdhet & kvalitet

Pendling

Tillgänglighet storstad

Interregionalt

Jämställdhet transport

Lika möjlighet

Kollektivtrafiknätet

Skolväg

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet

Funktionshindrade

Barn och unga

Biologisk mångfald, Växtliv, Djurliv

Forn- och Kulturlämningar, Annat 

kulturarv, Bebyggelse
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Bidrag till 

HÄNSYNSMÅLET

Kollektivtrafik, gång och cykel
Gång & cykel, andel

Kollektivtrafik, andel

Överflyttning transportslag

Energi: transportsystemet

Energi: fordon

Energi: infrastrukturhållning

Klimat

Hälsa

Människors hälsa

Befolkning

Luft

Vatten

Mark

Materiella tillgångar

Positivt bidrag

Positivt bidrag
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Ej bedömtLokalt
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Positivt&Negativt

Åtgärden bedöms bidra till en hållbar ekonomisk utveckling men ökad trafik och intrång i landskapet 

kan påverka den ekologiska hållbarheten negativt.

Målkonflikter

Neutralt

Jönköping Ej bedömt Bil

Mål om ökad tillgänglighet står i det här fallet i konflikt med mål om begränsad klimatpåverkan och 

flera andra miljökvalitetsmål.

NeutraltEj bedömtNeutralt

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning

Personer 

mellan 18 

och 65 år

Ej bedömt

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
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Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
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156,7 mnkr i prisnivå 2015-06.Förslag till åtgärd: Kostnaden är
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Nuläge och brister: Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige, samt
för den regionala utvecklingen och pendlingen. Nuvarande utformning av väg 27 utgör en kraftig
barriär genom samhället Bor. Genomfartstrafiken, med en hög andel tung trafik, som i dagsläget utgör
cirka hälften av trafiken på väg 27 medför en låg trafiksäkerhet samt alstrar miljöstörningar, så som
buller och utsläpp. Vidare medför trafiksäkerhetsåtgärder i samhället, en minskad framkomlighet för
genomfartstrafiken.
Nuvarande sträckning av väg 27 innebär ett störningsmoment vid Voxtorps kyrka.

Åtgärdens syfte: Åtgärden syftar till att förbättra trafiksituationen i Bor och minska störningar för
boende. Därutöver syftar åtgärden även till en kortare restid för genomfartstrafik på väg 27 och en
förbättrad miljö vid Voxtorps kyrka.

En ny förbifart (6 km) byggs väster om Bor och öster om Voxtorp. Söder om Voxtorp kyrka byggs en
trafikplats med anslutning till nuvarande väg 27.

Rv 27 Förbi Bor, VSO055

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

CO2-utsläpp: 0,141 kton/år

Persontransp.företag

Resenärer

Dödade och svårt skadade: -0,34 DSS/årTrafiksäkerhet

Ej relevant

Utsläpp av luftföroreningar

Kommun

91

Försumbart

Negativt

Persontransportföretag

Klimat
Hälsa Försumbart

Effekter som inte har värderats  i kalkylen

För-   del-
nings-
aspekt

Kön:
restid,
res-
kostn,
restidsos
äkerhet

NNK-iKA*= NNK-idu=#########

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

Övrigt

Trafi-
kanter,
trans-
porter,
externt
berörda

MELLAN

Hälsa
Landskap

28

Effekter som har värderats  i kalkylen

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Annuitetskostnad: 10,2 mnkr/år

61

Nettonuvärde

Försumbart

Bedömning Sammanvägd
bedömning

Ö
vr

ig
t

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning

SamEk Inv.
DoU-kostnad: 0,7 mnkr/år

-218

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning

Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

204

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

Negativt

Övriga effekter som ej
värderats i kalkylen

Försumbart

0
Godstransporter

Restid personbil: -31,1 kftim/år

Nuvärde (mnkr)

+
Sammanvägd Samhällsekonomisk
lönsamhet

Övrigt

Län

2.
Sa

m
hä

lls
ek

on
om

is
k

an
al

ys
3.

Fö
rd

el
ni

ng
sa

na
ly

s

Jönköping Neutralt Bil

NeutraltNeutraltNeutralt

Negativt

Försumbart

Stor negativ effekt på landskapet genom ny vägsträckning

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Lönsam

 =>

-15

+

Klimat

265

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Negativt

Försumbart

Diagram

Marginell påverkan

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen
Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Stor negativ effekt på landskapet genom ny vägsträckning

Exempel på effekter år 2040

Restid lastbil: -5,8 kftim/år

Resenärer
Godstransporter

M
ilj

ö

Kortfattad beskrivning och bedömning

Informationsvärde NNK =0,93

Klimat:
Externt
berörda

Vuxna: 18-
65 år

Ej relevant

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Värnamo

NeutraltNeutralt Neutralt

Resenärer
Störst
nytta/
fördel

(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Män

Neutralt

Åtgärds-
specifik för-
delnings
aspekt

Trafikslag

Ej relevantRegionalt

-8

Nyckeltal utifrån prissatta effekter

Närings-
gren

Landskap

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

0,88

Försumbart
Försumbart

Trafiksäkerhet

Berörd/påverkad av effekt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

NNK-i=

204

Ålders-
grupp

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/I
nter-
nationellt
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Åtgärden ger ökade trafiksäkerhet och ökad framkomligheten, hastighet. Den ökade
framkomligheten och hastigheten ger ökad klimatpåverkan vilket innebär en målkonflikt.

Åtgärden bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam samt bidra till social hållbarhet genom bättre
trafiksäkerhet och boendemiljö i Bor. Intrång i landskapet och främjande av biltrafik kan påverka
ekologisk hållbarhet negativt.

Inget bidrag

Negativt bidrag

Bedöms inte fn

Positivt bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag

Positivt

Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Skolväg

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet

Funktionshindrade
Barn och unga

4.
Tr

an
sp

or
tp

ol
iti

sk
m

ål
an

al
ys

Målkonflikter

Positivt bidrag

Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag

Positivt bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Positivt
Negativt

Inget bidrag

Negativt
Negativt

Negativt

Negativt bidrag
Negativt bidrag

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Kollektivtrafik, gång och cykel
Gång & cykel, andel
Kollektivtrafik, andel
Mängd person- och lastbilstrafik
Energi per fordonskilometer
Energi bygg, drift, underhåll

Klimat

Hälsa

Människors hälsa
Befolkning
Luft
Vatten
Mark
Materiella tillgångar
Landskap
Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Döda & svårt skadade

Landskap

Trafiksäkerhet

Medborgarnas resor
Tillförlitlighet
Tryggt & bekvämt
Tillförlitlighet
Nöjdhet & kvalitet
Pendling
Tillgänglighet storstad
Interregionalt
Jämställdhet transport
Lika möjlighet
Kollektivtrafiknätet
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7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2016-12-08; Camilla Granholm, Samhällsekonom, Trafikverket

4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-09-15

5  Process, Bilagor & Referenser

2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:

5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:

3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:

2016-08-12, Linda Wahlman, ÅF Infrastructure

2016-09-15, Niklas Alvaeus, trafikanalytiker, Trafikverket

1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
2016-09-12, Henrik Carlsson, M4 Traffic

4.2 Skickad av (kontaktperson):
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37

5.2 Godkänd av:
2016-12-08; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket

6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2016-12-14; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket

6.2 Godkänd av:
2016-12-14; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO055
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Omtag av äldre utredning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

a) Henrik Carlsson, 2016-09-12, BEVA_förbi Bor
b) Henrik Carlsson, 2016-09-12, sträckor beva förbi Bor

Namn, datum Notering

a) Peter Fredriksson, 2016-06-29, VSO055 Rv 27 Förbi Bor GKI 2016-06-29
b) Henrik Carlsson, 2016-09-12, omräkning invkostn_vso055

Bilaga 3: Klimatkalkyl
Peter Fredriksson, 2016-08-28
a) VSO055 Klimatkalkyl_resultat
b) VSO055 klimatkalkyl_indata

Bilaga 2: Kostnadsunderlag

5.3 Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:

5.2 Bilagor och referenser

Bilaga 5: EVA-kalkyl
Henrik Carlsson, 2016-09-12, 27 förbi bor_160912

Bilaga 6: Trafikomfördelning
Henrik Carlsson, 2016-09-06, 27 Bor Trafik_160906

Bilaga 7: Beräkning

Bilaga 4: Arbets-PM EVA
Henrik Carlsson, 2016-09-12, VSO055_Arbets-PM_EVA

Henrik Carlsson, 2016-09-12, ATK-justering_förbi Bor

Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning
Vägverket, 2001-09-26, Väg 27 förbi Bord, Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 9: Företagsekonomisk konsekvensbedömning
Linda Wahlman, 2016-09-13, vso055_fkb_160913

Bilaga 8: Bullerberäkning

Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning
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32 mnkr i prisnivå 2015-06.Förslag till åtgärd: Kostnaden är
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Nuläge och brister: Väg 842 är en viktig förbindelse mellan rv 40 och E4 vid Torsvik. Den tunga
trafiken har ökat på senare år. Vid Torsvik finns ett större verksamhetsområde med bland annat ett
flertal logistikverksamheter. Torsviksområdet fortsätter att expandera kraftigt. Dessutom finns planer
på att anlägga en kombiterminal. Söder om Tenhult ligger en av kommunens avfallsanläggningar vilket
medför en del lastbilstransporter. Väg 842/826 går idag genom centrala Tenhult. Utmed vägarna finns
såväl bostadsbebyggelse, verksamheter som centrumfunktioner. Fartdämpande hinder finns på vissa
sträckor. Den tunga trafiken hänvisas till den kommunala Industrivägen i Tenhult. Befintlig väg genom
Tenhult är 2,6 km lång och skyltad hastighet är 40-80 km/h.

Åtgärdens syfte: Syftet med åtgärden är att få bort den tunga trafiken från Tenhult och därigenom
förbättra framkomligheten samt trafiksäkerheten och miljön i Tenhult. SEB framtagen som underlag för
långsiktig plan.

Lv 842 får ny sträckning väst om Tenhult. Ny väg är 2,0 km lång vanlig väg och planeras för 80 km/h.
Som väst-östlig koppling medför åtgärden cirka 0,1 km vägförkortning. Lokalisering skall samordnas
med planerad ny järnväg.

Lv 842 Förbi Tenhult, VSY1860

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59618, VSY1860
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59618, VSY1860
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

CO2-utsläpp: 0,02 kton/år

Persontransp.företag

Resenärer

Dödade och svårt skadade: 0,04 DSS/årTrafiksäkerhet

Ej relevant

Utsläpp av luftföroreningar

Kommun

-14

Försumbart

Försumbart

Persontransportföretag

Klimat

Hälsa Försumbart

Effekter som inte har värderats  i kalkylen

För-   del-
nings-
aspekt

Kön:
restid,
res-
kostn,
restidsos
äkerhet

NNK-iKA*= NNK-idu=#########

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

Övrigt

Trafi-
kanter,
trans-
porter,
externt
berörda

HÖG

Hälsa
Landskap

1

Effekter som har värderats  i kalkylen

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Annuitetskostnad: 1,7 mnkr/år

23

Nettonuvärde

Försumbart

Bedömning Sammanvägd
bedömning

Ö
vr

ig
t

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning

SamEk Inv.
DoU-kostnad: 0,1 mnkr/år

-43

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning

Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

53

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

Försumbart

Övriga effekter som ej
värderats i kalkylen

Försumbart

0
Godstransporter

Restid personbil: -8,4 kftim/år

Nuvärde (mnkr)

+
Sammanvägd Samhällsekonomisk
lönsamhet

Övrigt

Län

2.
Sa

m
hä

lls
ek

on
om

is
k

an
al

ys
3.

Fö
rd

el
ni

ng
sa
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ly

s

Jönköping Neutralt Bil

NeutraltNeutraltNeutralt

Försumbart

Försumbart

Bättre miljö i Tenhult men nytt intrång i landskapet.

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Lönsam

 =>

-2

+

Klimat

88

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Försumbart

Försumbart

Diagram

Marginell påverkan

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Barriäreffekten minskar för boende och trafikanter Tenhult.
Dock medför åtgärden nytt intrång i landskapet.

Exempel på effekter år 2040

Restid lastbil: -1,8 kftim/år

Resenärer

Godstransporter

M
ilj

ö

Kortfattad beskrivning och bedömning

Informationsvärde NNK =1,24

TS: Externt
berörda

Vuxna: 18-
65 år

Ej relevant

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Jönköping

NeutraltNeutralt Neutralt

Resenärer
Störst
nytta/
fördel
(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Män

Neutralt

Åtgärds-
specifik för-
delnings
aspekt

Trafikslag

Ej relevantRegionalt

-1

Nyckeltal utifrån prissatta effekter

Närings-
gren

Landskap

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

1,19

Försumbart

Försumbart

Trafiksäkerhet

Berörd/påverkad av effekt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

NNK-i=

53

Ålders-
grupp

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/I
nter-
nationellt
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59618, VSY1860
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Ökad framkomlighet med ökad hastighet ger ökade utsläpp av klimatgaser.

Åtgärderna innebär ökade barriräeffekt för djur, negativ påverkan på landskapet och intrång i
naturmark. Åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam men bidrar negativt till trafiksäkerheten.
Miljön i Tenhult förbättras dock.

Inget bidrag

Negativt bidrag

Bedöms inte fn

Positivt bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag

Positivt

Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Skolväg

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet

Funktionshindrade
Barn och unga

4.
Tr

an
sp

or
tp

ol
iti

sk
m

ål
an

al
ys

Målkonflikter

Negativt bidrag

Inget bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag

Positivt bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag

Positivt bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Positivt
Positivt

Inget bidrag

Negativt

Negativt

Negativt

Positivt bidrag
Negativt bidrag

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Kollektivtrafik, gång och cykel
Gång & cykel, andel
Kollektivtrafik, andel
Mängd person- och lastbilstrafik
Energi per fordonskilometer
Energi bygg, drift, underhåll

Klimat

Hälsa

Människors hälsa
Befolkning
Luft
Vatten
Mark
Materiella tillgångar

Landskap

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Döda & svårt skadade

Landskap

Trafiksäkerhet

Medborgarnas resor
Tillförlitlighet
Tryggt & bekvämt
Tillförlitlighet
Nöjdhet & kvalitet
Pendling
Tillgänglighet storstad
Interregionalt
Jämställdhet transport
Lika möjlighet
Kollektivtrafiknätet
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7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59618, VSY1860
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2017-01-03; Emma Rosklint, Trafikanalytiker, Trafikverket

4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-12-13

5  Process, Bilagor & Referenser

2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:

5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:

3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:

2016-11-15, Lei Guo, ÅF Infrastructure

Ingen regional expertgrupp har granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar. Regional
granskning och godkännande av slutliga bedömningar är gjorda 2016-12-13 av Niklas Alvaeus,
Trafikverket

1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
2016-12-13, Henrik Carlsson, M4 Traffic

4.2 Skickad av (kontaktperson):
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37

5.2 Godkänd av:
2017-01-05; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket

6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2017-01-10; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket

6.2 Godkänd av:
2017-01-11; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
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Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59618, VSY1860
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Namn, datum Notering

a) Peter Fredriksson, Trafikverket, 2016-09-16, VSY1860 Lv 842 Förbi Tenhult GKI
b) Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-11-04, VSY1860 omräkn invkostn

Bilaga 3: Klimatkalkyl
Peter Fredriksson, Trafikverket, 2016-09-16
a) VSY1860 Klimatkalkyl resultat
b) VSY1860 Klimatkalkyl indata

Bilaga 2: Kostnadsunderlag

5.3 Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:

5.2 Bilagor och referenser

Bilaga 5: EVA-kalkyl
Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-12-13, v842_förbi Tenhult

Bilaga 6: Trafikomfördelning
a) Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-11-04, VSY1860 trafikomfördelning
b) Vectura, 2016-07-05, Nummerskrivning
c) Vectura, 2016-07-05, Nummerskrivning bilaga

Bilaga 7: Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning

Bilaga 4: Arbets-PM EVA
Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-11-04, VSY1860 Arbets-PM_EVA

Lei Guo, ÅF Infrastructure, 2016-11-15, VSY1860 FKB

Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning
Ej upprättad

Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning

TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning Sida 5 av 5 SEB version 1.16 (Eva-mall)
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Bilaga 3. Beskrivning av väg- och järnvägsnät i Jönköpings län 
Jönköpings län består av hundratals mil av vägar och cykelvägar, åtta 
stycken järnvägar, en flygplats och flera resecentrum och andra 
bytespunkter. Den övergripande funktionen för infrastrukturen är att skapa 
god tillgänglighet för människor till arbete, studier, fritidsaktiviteter, kultur, 
service med mera samt för näringslivet att skapa effektiv varuhantering och 
arbetskraftsförsörjning. Den förbättrade tillgängligheten ska ske på ett 
trafiksäkert och långsiktigt miljömässigt hållbart sätt och samtidigt svara 
mot kvinnor och mäns transportbehov. Länets läge och ortstruktur innebär 
transportbehov i många olika riktningar och relationer. De olika rese- och 
transportbehoven, både lokala, regionala, nationella och internationella, 
skapar flöden längs länets vägar och järnvägar. Detta innebär att på en och 
samma väg eller järnväg samsas människor och gods som ska färdas både 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.  

Den befintliga infrastrukturen i länet är utgångspunkten när olika åtgärder 
ska prioriteras i den långsiktiga transportplaneringen. De medel som 
tilldelas länet begränsar dock möjligheten att uppfylla alla de behov som 
transportinfrastrukturen har. 

Järnvägsnätet   
Aldrig tidigare har så många människor och så mycket gods färdats på 
järnvägen som nu. Sverige har Europas mest öppna järnvägsmarknad med 
fri konkurrens och idag trafikerar ett femtiotal tågbolag spåren. Det är en 
tiodubblering på 25 år. Efterfrågan om plats på spåren är därför stor och 
fortsätter att öka. Generellt har trafikvolymen både för godståg och för 
persontrafik ökat under 2015.20 För att frigöra och optimera den totala 
kapaciteten behöver vi nyttja spåren mer effektivt.  

Som har beskrivits i många sammanhang har Jönköpings län en väl 
förgrenad järnvägsinfrastruktur som når stora delar av länet. För att länet till 
fullo ska kunna använda järnvägarna för personresor och godstransporter 
krävs att järnvägsinfrastrukturen håller en god standard. För stora delar av 
länets järnvägar är så inte fallet idag. Trots kraftfulla satsningar förändras 
järnvägens standard mycket långsamt, vilket innebär att behovet av 
underhåll är fortsatt stort och i vissa fall har ökat. 

 Liksom alla trafikslag har järnvägen sina för- och nackdelar. Järnvägen är 
ett effektivt system för att transportera stora mängder gods och många 
personer. Det är även ett miljövänligare alternativ jämfört med bil eller 
lastbil. Friktionen mellan rälerna och tågens stålhjul är mycket mindre än 
friktionen mellan asfalt och gummi. Det gör att mindre energi krävs för att 
frakta samma mängd med järnväg jämfört med lastbil. Dessutom är flera 

                                                 
20 Järnvägens kapacitet 2015 s. 8 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/11676/RelatedFiles/2016_038_jarnv%C3%A4gens_kapacitet_2015_slutversion.pdf  
jmf. med Järnvägens kapacitet 2014 s. 8, 
http://www.trafikverket.se/contentassets/c01aa9e3f0cd49a4b9a5179b0ea9f6bb/jarnvagens_
kapacitet_2014_rev.pdf  

183

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11676/RelatedFiles/2016_038_jarnv%C3%A4gens_kapacitet_2015_slutversion.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11676/RelatedFiles/2016_038_jarnv%C3%A4gens_kapacitet_2015_slutversion.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c01aa9e3f0cd49a4b9a5179b0ea9f6bb/jarnvagens_kapacitet_2014_rev.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c01aa9e3f0cd49a4b9a5179b0ea9f6bb/jarnvagens_kapacitet_2014_rev.pdf


 

  83 
 

järnvägssträckor elektrifierade vilket gör att förnybar el kan användas och 
utsläppen av luftföroreningar och klimatgaser minimeras. I förhållande till 
en motorväg tar järnvägen mindre yta i anspråk men har ändå större 
kapacitet att förflytta människor och gods. Risken för olyckor är mindre 
med järnvägstrafik än med vägtrafik. Nackdelen med järnvägen är att den är 
förhållandevis dyr, teknikberoende och inte flexibel. 

 
 

 
Bild. Flödet på länets järnvägar. Källa: Trafikverket 

 

Samtliga järnvägsstråk som passerar genom Jönköpings län har till stor del 
kapacitetproblem. Det gäller särskilt för sträckan Jönköping–Nässjö, som 
bedöms ha stora kapacitetsproblem. Sträckor med medelstora 
kapacitetproblem är Södra stambanan och sträckan Jönköping–Värnamo. 
Övriga banor bedöms ha mindre kapacitetsproblem. Med hänsyn till den 
ökade efterfrågan på spårlägen och den ökade persontrafiken ser vi det som 
prioriterat att säkerställa ett fungerande järnvägnät med hög kapacitet.  

Nässjö är den stora knutpunkten för järnvägsnätet i Jönköpings län. 
Järnvägarna i länet kan delas in i två huvudgrupper med olika banstandard. 
Södra stambanan, Jönköpingsbanan och Kust- till kustbanan är av högre 
standard. Dessa är elektrifierade, fjärrstyrda och tillåter högre hastigheter. 
De tre banorna har en övergripande funktion som är viktig för den 
nationella och interregionala trafiken. 

Södra stambanan löper i nord-sydlig riktning och sammanbinder Stockholm 
och Malmö. Denna utgör, tillsammans med Västra stambanan som 
sammanbinder Stockholm och Göteborg, de viktigaste järnvägsstråken i 
nord-sydlig riktning i den södra delen av landet. 
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Södra stambanan och Västra stambanan kopplas ihop via Jönköpingsbanan, 
som sträcker sig mellan Nässjö och Falköping via Jönköping. 

 
Bild. Banor med respektive utan elektrifiering. Källa: Trafikverket 

 
Kust- till kustbanan utgör en tvärled med kopplingar mot Borås/Göteborg i 
väster och Växjö, Kalmar och Karlskrona i öster. I Alvesta möts Kust- till 
kustbanan och Södra stambanan. I Värnamo möts järnvägen Halmstad–
Nässjö Järnväg (HNJ) och Kust- till kustbanan. Norr om Värnamo bildar 
HNJ och Vaggerydsbanan (Vaggeryd-Jönköping) det så kallade Y:et. 

Förbindelserna österut utgörs av Bockabanan (Nässjö–Hultsfred) och 
Vetlandabanan (Nässjö–Vetlanda–Åseda). Mellan Vetlanda och 
Järnforsen/Kvillsfors–Pauliström sträcker sig Emådalsbanan. 
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Bild. Hastighetsstandard på järnvägsnätet. Källa: Trafikverket 

 
Trafik med regionaltåg tillsammans med godståg utgör huvuddelen av 
trafiken på länets järnvägar, förutom på Södra stambanan där även trafiken 
med snabbtåg och godstrafiken är omfattande. Bristande kapacitet och 
fördelning av tåglägen är två av de faktorer som påverkar trafiken på 
banorna. Banornas hastighetsstandard är en begränsande faktor främst för 
persontrafiken då det gäller att skapa attraktiva upplägg för exempelvis 
arbets- och studiependling. 

Vägnätet  
Jönköpings län är en knutpunkt i landets vägsystem. E4 som sträcker sig 
genom hela landet korsar i Jönköping riksväg 40 som går från Göteborg på 
västkusten till Västervik på ostkusten. Vidare går ett antal betydelsefulla 
stråk genom länet, exempelvis Baltic link-stråket från Blekinge mot 
Göteborg och riksväg 26, Inlandsvägen, från söder till norr. 

Den största trafikvolymen på länets vägar återfinns på det nationella stråket 
E4 och då främst runt Jönköping. Lastbilstrafiken är mycket omfattande 
längs stråket. Personbilstrafiken på länets vägnät varierar mellan olika stråk 
och även längs stråken. Fullt naturligt är trafikvolymerna större runt länets 
tätorter än längs andra delar av stråken. 

 

 
Bild. Flödet på länets vägnät. Källa: Trafikverket 
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Kartan med vägtyp och hastighetsstandard visar läget 2014, det vill säga 
vägtyp och hastighetsstandard speglar att pågående projekt förbi Gislaved 
och Värnamo är genomförda. På de funktionella stråken är den långsiktiga 
ambitionen att uppnå en vägstandard om minst mötesfri väg vilket även 
möjliggör en hastighet på 100 km/h. 

 
Bild. Vägtyp och trafikvolym på vägnätet. Källa: Trafikverket 

 

Kartan med hastighetsstandarden på länets vägar speglar tydligt hur 
införandet av nya hastighetsgränser har påverkat vägsystemet. Hur frågan 
om framtida hastigheter kommer att hanteras framöver är fortfarande okänt. 
Att så långt det är möjligt eftersträva en jämn hastighetsstandard på 
funktionella stråk är dock en självklarhet. 
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Bild. Hastighetsstandard på vägnätet. Källa: Trafikverket 
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Bilaga 4. Miljökonsekvensbedömning av den regionala 
transportplanen för Jönköpings län 2018-2029 

Den regionala infrastrukturplanen 
Utgångspunkter för planen 

Genom beslut 2017-03-23 uppdrog regeringen samtliga länsplaneupprättare, 
däribland Region Jönköpings län, att för respektive län upprätta ett förslag 
till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för 
perioden 2018-2029. Samtidigt fick Trafikverket i uppdrag att upprätta en 
nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet 
för samma period. Den nationella planen fokuserar på de stora nationella 
stråken, medan den regionala planen kan prioritera brister i länkar och noder 
som ansluter till det nationella systemet samt andra viktiga regionala stråk. 

Av Regeringens direktiv framgår att de transportpolitiska målen, de 
transportpolitiska principerna, fyrstegsprincipen och ett 
trafikslagsövergripande synsätt ska vara utgångspunkt för Trafikverkets och 
länsplaneupprättarnas analyser och förslag till åtgärder. Dessutom ska 
regeringens proposition Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar 
för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop. 2016/17:21) och 
riksdagens beslut med anledning av propositionen (bet. 2016/ l 7:TU4, rskr 
2016/17:101) i sin helhet utgöra utgångspunkt för Trafikverkets och 
länsplaneupprättarnas analyser och förslag till åtgärder. För 
länsplaneupprättarna utgör även regionala systemanalyser eller motsvarande 
regionala inriktningsunderlag en utgångspunkt. 

Både nationell plan och regionala planer uppdateras vart fjärde år. Den nya 
planen innebär därför en revidering av befintlig plan som sträcker sig över 
åren 2014-2025. Inriktningen i åtgärdsplaneringen grundar sig på de 
nationella och regionala utgångpunkter som har arbetas fram under 
inriktningsplaneringen. På regional nivå anges de övergripande målen för 
arbetet med regional utveckling i bl a den Regionala utvecklingsstrategi 
(juni 2013) samt i den Systemanalys som tagits fram tillsammans med 
övriga regioner i Sydsverige.  

Den ekonomiska ramen för Jönköpings län för perioden 2018–2029 är 1 
378 miljoner kr.  

Planeringssystem 
Infrastrukturplaneringen innehåller medel för både enskilda objekt och 
åtgärdsområden. Planeringssystemet håller successivt på att läggs om så att 
de närmst liggande åren är mer styrda till enskilda objekt och de senare 
delarna i ökad grad bygger på planering utifrån brister, se Figur 1. År 1–3 är 
projekt som anses klara för byggstart. År 4–6 är projekt som är 
planeringsklara. År 7–12 beskrivs som projekt som inte är klara för 
byggstart då de inte är utredda. Dessa ska istället beskrivas som brister.  
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Förslag till byggstart    Förslag till förberedelser    Brister  
                    för byggstart 
 

Figur 1. Principen för planeringssystemet där åtgärder successivt blir mer 
detaljerade ju närmare i tid de ligger 

 

Det nya planeringssystemet innebär att den fysiska planeringen sker i en 
sammanhållen process samt att en förberedande åtgärdsvalsstudie görs inom 
ramen för den långsiktiga ekonomiska planeringen. Åtgärdsvalsstudien ger 
underlag för en prioritering av effektiva lösningar inom ramen för 
tillgängliga resurser och bidrar till vidareutveckling av hela 
transportsystemets funktion som en del i en hållbar samhällsutveckling.  
Den kan, kopplad till fyrstegsprincipen, bidra till tydligare metodik för de 
tidiga planeringsstadierna. Det kan innebära en arena för dialog för berörda 
aktörer, där också lösningar kan framkomma som inte direkt har med trafik 
och transporter att göra. 

Fyrstegsprincipen ska vara vägledande för den fortsatta planeringen av 
förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet, vilket ställer ökade 
krav på ett effektivt klimat- och miljöanpassat transportsystem. 
Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod för att hushålla med resurser och 
minska transportsystemets miljöpåverkan, se Figur 2. Den går ut på att steg 
för steg analysera hur ett trafikproblem bäst kan lösas – i första hand genom 
att påverka behovet av transporter, i sista hand genom stora nybyggen. 

 
Figur 2. Beskrivning av fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket 

 
Åtgärdsområden 
Den regionala planen fördelar inte medel i detalj utan redovisar en 
fördelning inom åtgärdsområden. För Region Jönköping fördelas medel 
inom åtgärdsområdena: 
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• Större väginvesteringar, som innehåller ett antal större vägprojekt 
• Samfinansiering nationell plan, som innebär en samfinansiering av 

järnvägsåtgärder i Nationell plan 
• Mindre investeringar, som innebär åtgärder för kollektivtrafik, 

trafiksäkerhet, cykeltrafik och gångtrafik 
• Driftsbidrag till icke statliga flygplatser, som avser Jönköping 

Airport 
• Statlig medfinansiering, som avser medfinansiering av kommunala 

åtgärder för kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik samt enskilda 
vägar 

Inom varje åtgärdsområde sker sedan en successiv fördelning av medel över 
tid. Det förändrade planeringssystemet innebär att brister får en större tyngd 
bland åtgärdsområdena och att antalet namngivna objekt minskar, framför 
allt under de senare delarna av planperioden. 

Miljöbedömning av regional plan 
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan vars 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning genomföras enligt Miljöbalken 6 kap. Miljöbedömningens 
syfte är att integrera miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. Inom ramen för en miljöbedömning ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där den betydande 
miljöpåverkan som planen kan antas medföra identifieras, beskrivs och 
bedöms. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte 
och geografiska räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas. En 
miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de uppgifter som är rimliga med 
hänsyn till: 

• bedömningsmetoder och aktuell kunskap 
• planens innehåll och detaljeringsgrad 
• allmänhetens intresse och  
• att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med 

prövning av andra planer och program eller i 
tillståndsgivningen av verksamheter eller åtgärder 

En länsplan för transportinfrastruktur kan enligt Förordning om 
miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) alltid antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

 

Innan en myndighet bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden för 
MKB ska myndigheten samråda med den eller de kommuner och 
länsstyrelser som berörs av planen. Arbetet med miljöbedömningen ska 
starta samtidigt med övrig åtgärdsplanering och pågå parallellt med denna. 
Förslaget till infrastrukturplan och dess MKB ska enligt miljöbalken göras 
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tillgängligt för berörda kommuner, myndigheter och allmänheten. Dessa ska 
ges skälig tid att yttra sig. Synpunkterna ska beaktas innan planen antas. 

När planen antagits, ska det i särskild sammanställning redovisas hur 
miljöaspekterna integrerats. Det ska även redovisas hur MKB:n och 
synpunkter från samråd beaktats och skäl till att planen antagits i stället för 
alternativ som varit föremål för överväganden ska redovisas. Vidare ingår 
även att redovisa åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning 
av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. 
Dessutom ska planupprättaren skaffa sig kunskap om den betydande 
miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medför. 

Relation till andra planer 
Åtgärdsplaneringen sker parallellt på nationell och regional nivå och den 
regionala infrastrukturplanen för Region Jönköpings län har motsvarigheter 
hos län/regioner i hela landet. Den nationella planen för 
transportinfrastrukturen omfattar förutom investeringar i den nationella 
infrastrukturen även åtgärder för miljön längs hela det statliga vägnätet, 
således även det regionala vägnätet.  

Enligt regelverket ska samtliga planer och program som bedöms ge upphov 
till betydande miljöpåverkan miljöbedömas, såväl på nationell som på 
regional nivå. På regional nivå är det miljökonsekvenserna av just den 
regionala planen som ska bedömas. Sambanden mellan den nationella och 
den regionala planens effekter är komplexa. I detta sammanhang görs ingen 
helhetsbedömning av planernas miljöpåverkan.  

Samtidigt med revidering av nationell och regional plan pågår 
Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag med 
flera olika delar i, bland annat med syfte att arbeta fram överenskommelser 
för att förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i landets tre 
storstadsregioner. Sverigeförhandlingens uppdrag innefattar också att 
möjliggöra snabb utbyggnad av nya stambanor i form av 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – 
Malmö, vilket kan få stor påverkan på transportinfrastrukturen både 
nationellt och regionalt i Jönköpings län. 

Nationella och regionala mål för transportsystemet 
Nationella transportpolitiska mål 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. För att uppnå målet ska 
transportsystemet vara hållbart, robust och effektivt med god kapacitet. 
Därutöver har ett funktionsmål och ett hänsynsmål formulerats: 

Funktionsmål: Skapa tillgänglighet för resor och transporter. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till 
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att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och vara 
jämställt utifrån män och kvinnors transportbehov. 

Hänsynsmål: Transportsystemet ska ta hänsyn till säkerhet, trygghet, miljö 
och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dö eller skadas allvarligt samt bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppfylls. 

Regionala mål och inriktningar 
Av övriga planhandlingar framgår de regionala mål och inriktningar som 
varit utgångspunkt i arbetet. 

Nationella och regionala miljömål 
Riksdagen har beslutat om nationella miljömål för Sverige innehållande ett 
generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå miljömålen 
och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken och 
utgör en långsiktig målbild för miljöarbetet. 

Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De 16 miljökvalitetsmålen listas 
nedan och förklaras närmare i bilaga 2. 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Säker strålmiljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Storslagen fjällmiljö 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

De nationella miljökvalitetsmålen gäller även på regional nivå. För 
Jönköpings län har Länsstyrelsen beslutat att generationsmålet samt 14 av 
miljökvalitetsmålen (inte de om hav och fjäll) gäller som regionala 
miljömål (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2014). För målen har 
preciseringar för länet tagits fram och för Begränsad klimatpåverkan har 
även regionala mål beslutats. Länsstyrelsen har också tagit fram en Klimat- 
och energistrategi med regionala klimatmål (Länsstyrelsen i Jönköpings län 
meddelande 2010:17). 
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Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till att 
miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan nås. Begränsad 
klimatpåverkan innebär en minskning av utsläppen av växthusgaser med 40 
procent till år 2020 jämfört med år 1990, samt att Sverige till år 2045/2050 
ska vara ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser. Det långsiktiga arbetet 
med en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 är ett viktigt steg mot det 
långsiktiga 2050-målet. Det transportpolitiska hänsynsmålet pekar generellt 
på de nationella miljömålen. 

Jönköpings län har det långsiktiga regionala målet att man 2050 ska var ett 
plusenergilän. Utsläppen av koldioxid ska år 2050 vara lägre än 1 ton per 
invånare.  

För att nå miljökvalitetsmålen arbetar Jönköpings län med åtgärdsprogram. 
Dessa har delats upp i fyra block: 

• Vattnets miljömål 
• Djurens och växternas miljömål 
• Hälsans miljömål 
• Minskad klimatpåverkan 

Miljökvalitetsnormer 
Regeringen kan enligt Miljöbalken 5 kap. meddela miljökvalitetsnormer, 
det vill säga föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i 
övrigt, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön samt för 
att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.  

Miljökvalitetsnormer kan gälla för vissa geografiska områden eller hela 
landet och anger föroreningsnivåer eller störningsnivåer som inte får 
överskridas eller underskridas. En miljökvalitetsnorm anger de nivåer som 
människan och/eller naturen kan utsättas för utan fara för påtagliga 
olägenheter. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 
omgivningsbuller och vatten.  

Metod och avgränsning 

Vad är miljöbedömning? 
I arbetet med miljöbedömningen av planen finns två viktiga begrepp; 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Med 
miljöbedömning menas en process som innehåller vissa obligatoriska 
moment som ska utföras. Processen resulterar i ett dokument som kallas 
miljökonsekvensbeskrivning, där den betydande miljöpåverkan som planens 
eller programmets genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs 
och bedöms. I miljöbedömningen ingår att: 

• avgränsa vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla 
• utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning, inklusive alternativ 
• genomföra olika typer av samråd 
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• överväga resultaten från miljökonsekvensbeskrivningen och 
samrådet i beslutsprocessen 

• informera om beslutet och grunderna för beslutet 
• följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 

planen medför 

Miljöbedömning av den regionala planen har skett vid två tidigare tillfällen. 
Det första var planen som började gälla från 2010 och det andra planen från 
2014. Under denna period har även den nationella planen miljöbedömts och 
det har skett en gemensam utveckling kring riktlinjer och metoder för 
miljöbedömning. 

Avgränsning 
Avgränsning i tid 

Planperiodens slutår är år 2029 och av denna anledning är 
miljöbedömningens referensår 2030. Eftersom miljöeffekterna av 
investeringarna sträcker sig längre än slutåret görs även, där så är möjligt, 
en tendensbedömning mot år 2045/2050, som är de år som bl a nämns för 
långsiktiga klimatmål. Bedömningar görs även på kort sikt, som avser 1-6 
år i planen. 

Avgränsning i rum 
Utgångspunkten i den regionala planen är Jönköpings län som kan sägas 
utgöra den primära geografiska avgränsningen. Den rumsliga 
avgränsningen varierar beroende på vilken miljöaspekt som behandlas då 
funktionella samband i miljön inte är styrda av geografiska gränser. Den 
primära avgränsningen har använts vid kvantitativa beräkningar och 
uppskattningar av t.ex. utsläppsmängder.  

Avgränsning i sak 
Trafikverket har tagit fram publikationen Metod för miljöbedömning av 
planer och program inom transportsystemet (Trafikverket 2011:134). 
Metoden innebär en ökad integrering av miljöbedömningen i 
planeringsarbetet och baseras på kraven i miljöbalken 6 kap och 
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Trafikverket 
anger i publikationen tre fokusområden; klimat, hälsa och landskap.  

Parallellt med de regionala planerna arbetar Trafikverket med 
miljöbedömning av den nationella planen. Till samrådet om avgränsningen 
av miljöbedömningen har Trafikverket uppdaterat sina bedömningsgrunder. 
De tre fokusområdena har också utvecklats och kompletterats med ett fjärde 
område så att fokusområdena som föreslås är:  

• Klimat 
• Hälsa och livskvalitet 
• Landskap 
• Resurser tillgängliga för människan 
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I miljöbalken 6 kap. 12§ anges de 14 miljöaspekter som en miljöbedömning 
av planer och program ska hantera. För att få aspekterna hanterbara och 
relaterade till respektive fokusområde har Trafikverket gjort ett förslag till 
fördelning av miljöaspekter och delaspekter och slagit samman dem till tio 
miljöbedömningsgrunder, se Figur 3.  Observera att det inte är några skarpa 
gränser i figuren utan att en miljöaspekt kan ingå i flera fokusområden.  

För miljöbedömningen av den regionala planen har vi valt att utgå från 
Trafikverkets förslag till bedömningsgrunder och anpassa dessa efter 
regionala förutsättningar. 

  

Figur 3. Principfigur med aspekter och delaspekter, deras koppling 
till fokusområden samt sammanslagning av de 14 aspekterna till tio 

miljöbedömningsgrunder. Källa: Trafikverket 

Bedömningsgrunder 
För att utvärdera de studerade alternativen används bedömningsgrunder. De 
bedömningsgrunder som har använts för planen är målbaserade. Det innebär 
att de stödjer den måluppfyllelseanalys som konsekvensbedömningen av 
planen utgör. De studerade alternativen värderas med hjälp av 
bedömningsgrunderna mot relevanta miljökvalitetsmål för respektive 
fokusområde i Figur 3. För att bedöma utvecklingen inom respektive 
fokusområde används indikatorer. Det är parametrar som vi utifrån 
befintligt underlag har möjlighet att följa upp och som visar i vilken 
riktning en åtgärd verkar i förhållande till respektive miljömål. En samlad 
bild av miljöaspekter och vilka indikatorer som har används inom 
respektive fokusområde samt kopplingen till de nationella och regionala 
miljömålen finns i bilaga 2. 

Bedömningsgrunder och indikatorer inom respektive fokusområde beskrivs 
också i kapitel 5. 
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Konsekvensbedömning 
Konsekvensbedömningen i kapitel 5 görs för respektive fokusområde. 
Respektive fokusområde berör, enligt bilaga 2, ett antal miljökvalitetsmål. 
Konsekvensbedömningen har gjorts som en måluppfyllelseanalys som 
redovisar möjlighet till måluppfyllelse för respektive relevant miljömål 
enligt Figur 4. Skalnivåerna för bedömningen har preciserats enligt 
följande: 

• Motverkar måluppfyllelse – den samlade bedömningen av 
planens åtgärder är att de inte alls eller i mycket begränsad 
utsträckning bidrar till måluppfyllelse. 

• Osäkerhet kring om måluppfyllelse motverkas - den samlade 
bedömningen är att planens åtgärder i begränsad utsträckning 
bidrar till måluppfyllelse men att det finns potential att genom 
tydligare preciseringar eller riktade åtgärder inom 
åtgärdsområden arbeta mot måluppfyllelse. Osäkerheterna kring 
möjligheterna till detta är dock stora. 

• Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse - den samlade 
bedömningen är att planens åtgärder har potential att bidra till 
uppfyllelse. Det fordrar dock vissa preciseringar inom respektive 
åtgärdsområde. 

• Bidrar till måluppfyllelse - den samlade bedömningen är att 
planens åtgärder stärker möjligheten att bidra till måluppfyllelse. 
 
 
 
 
 
 
 

 Motverkar måluppfyllelse 

 Begränsad möjlighet till 
måluppfyllelse, men viss potential 
finns 

 Möjlighet/potential att bidra till 
måluppfyllelse 

 Bidrar till måluppfyllelse 

Figur 4. Skala för konsekvensbedömning mot miljömål 

 

Det nya planeringssystemet gör det svårare att bedöma konsekvenserna, 
osäkerheterna blir större och bedömningarna blir i högre grad knutna till 
schabloner. Detta beror på att planen i högre grad än tidigare redovisar 
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brister och problem och inte faktiska lösningar. Detta gäller särskilt under 
planperiodens senare del, där andelen brister är större och andelen 
namngivna objekt färre.  

Nulägesbeskrivning  

Dagens transport system 
Det svenska vägnätet består av 98 500 km statliga vägar och 41 600 km 
kommunala gator och vägar 76 300 km enskilda vägar med statsbidrag ett 
mycket stort antal enskilda vägar utan statsbidrag. De flesta av dem är så 
kallade skogsbilvägar. 

Jönköpings län har ett väl utbyggt transportnät med E4 och stambanan 
Stockholm-Malmö som pulsådror. Länets enda flygplats ligger i Axamo 
strax väster om tätorten Jönköping. Det allmänna vägnätet i länet har en 
längd av ca 4 600 km, se Figur 5. Det finns ungefär 300 km befintliga 
cykelvägar inom Jönköpings län. Järnvägsnätet är ca 900 km, se Figur 6. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Figur 5. Flödet på länets vägnät: Källa: Trafikverket 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Flödet på länets järnvägar. Källa: Trafikverket 
Det totala persontransportarbetet i Sverige inom vägtrafik, järnväg, sjöfart och 
luftfart uppgick 2015 till 147 miljarder personkilometer. Det är en ökning med 
10% sedan år 2000 (Källa: Trafikanalys). Fördelningen mellan trafikslagen 
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framgår av Figur 7. Den visar att vägtransporter är klart dominerande med ca 87% 
år 2015. I denna siffra ingår både bil, buss, MC, moped, cykel och gångtrafik. 
Biltrafiken uppgick till 87 %, busstrafiken till drygt 7%, MC och moped till knappt 
1%, cykel 1,5 % och gång knappt 3%. Biltrafiken har sedan år 2000 ökat med 7%, 
kollektivtrafiken med 6%, gångtrafiken med 30% medan cykeltrafiken varit 
relativt konstant. 
 
Sett till antalet resor genomfördes enligt den nationella resvaneundersökningen för 
2011-2014 15 % av antalet resor med cykel eller till fots. I resvaneundersökningen 
för 2014-2015 har siffran ökat till 28 %. Sammantaget ökar andelen resor som 
genomförs med buss, cykel och gångtrafik. Det totala resandet ökar dock kraftigare 
varför även biltrafiken ökar. 
 
Jönköpings län har som mål att öka resandet med kollektivtrafiken med 60 procent 
till 2025 till totalt 25 miljoner resor, detta jämfört med resandet som gjordes 2011.  
 
Godstransportarbetet var 2015 för riket som helhet 96 miljarder ton kilometer. Det 
är en ökning med ca 5 % sedan år 2000. Som framgår av Figur 8 stod vägtrafiken 
år 2015 för drygt 40 % av godstransportarbetet. 

 

 
Figur 7. Persontransportarbete, fördelning per trafikslag. Källa: Trafikanalys 
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Figur 8. Godstransportarbete, fördelning per trafikslag. Källa: Trafikanalys 
 

Klimat 
Transportsektorn står inför stora utmaningar när det gäller att minska sin 
energianvändning och sina klimatpåverkande utsläpp. Enligt det transport-politiska 
målet ska transportsektorn bidra till att miljökvalitetsmålet begränsad 
klimatpåverkan nås. Begränsad klimatpåverkan innebär följande: 
Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 procent jämfört med 
1990 i de samhällssektorer som inte handlar med utsläppsrätter (vilket innefattar 
transportsektorn, jordbrukssektorn, mindre värmeverk och industrier). Av 
minskningen beräknas drygt 25 procent ske i Sverige och resten ske i form av 
investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer (t.ex. utsläppsminskande 
projekt som genomförs i utvecklingsländer)  
Till år 2050 är målet ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser (alternativt 85 
procents reduktion till 2045 som är förslag från Miljömålsberedningen). För att nå 
målet har regeringen tre handlingsplaner, fossiloberoende fordonsflotta, ökad 
energieffektivisering och främjande av förnybar energi. Trafikverkets tolkning av 
begreppet fossiloberoende fordonsflotta är att användningen av fossil energi i 
sektorn behöver minska med åtminstone 80 % till år 2030 jämfört med 2004. 
Trafikverket har inom kapacitetsutredningen, liksom i arbetet med Färdplan 2050, 
tagit fram ett klimatscenario som beskriver vad som krävs för att klara klimatmålen 
till 2030 och 2050, se Figur 9. 
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Figur 9. Utvecklingen av vägtrafikens användning av fossil energi med beslutade 
åtgärder jämfört med klimatmål (EU respektive Sveriges egna mål). De 
beslutade åtgärderna i referensprognosen inkluderar åtgärder och styrmedel 
som var beslutade i slutet av 2011. Banan för Beslutade åtgärder hög bygger på 
en trafikprognos enligt Trafikverkets jämförelsealternativ som visar på 
osäkerheterna i prognoserna. Källa: Trafikverket (2012). 

 
För att åstadkomma minskningar i storleksordningen 80 procent till 2030 kommer 
det inte att räcka med effektivare fordon och ökad andel förnybar energi. Det 
kommer även att krävas en förändrad inriktning mot ett mer transportsnålt 
samhälle. Figur 10 illustrerar hur mycket de tre åtgärdskategorierna effektivisering, 
förnybar energi respektive transportsnålt samhälle behöver bidra med för att nå de 
uppsatta målen för 2030 respektive 2050 enligt Trafikverkets beräkningar. 
Beräkningarna baseras på en minskning av personbilstrafiken med 20 procent till 
2030 jämfört med 2010 års nivå och en stabilisering av godstrafiken på 2010 års 
nivå. 
 

 
Figur 10. Målbild i Trafikverkets scenario för att nå en fossiloberoende 
fordonsflotta år 2030 samt en transportsektor utan nettoutsläpp av 

växthusgaser 2050 (indexerad utveckling, 2004=100). Av staplarnas färg kan 
man se hur stor del av minskningen som åstadkoms av var och en av de tre 

åtgärdskategorierna. Källa: Trafikverket november 2012 
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Hälsa och livskvalitet 
I de transportpolitiska målen är en av preciseringarna till hänsynsmålet att 
transportsystemet ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås samt bidra 
till ökad hälsa. I uppföljningen av de transportpolitiska målen är det 
framförallt buller och luftkvalitet som följs upp, men det finns även andra 
hälsoaspekter som är viktiga när det kommer till planering av ny 
transportinfrastruktur. Att planera för ökad fysisk aktivitet i 
transportsystemet är en aspekt som också har nära koppling till Sveriges 
övergripande nationella folkhälsomål; att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Befolkning 
Befolkningsmässigt är Jönköpings län den sjätte största regionen i Sverige med 
sina 352 735 invånare (2017). Jönköping är det mest tätbefolkade länet i Småland 
(34 invånare per km2) och befolkningen är relativt jämt fördelad över länet med en 
viss koncentration till Jönköpings kommun. Länet består av 13 kommuner där den 
största är Jönköping med cirka 135 000 invånare (inklusive Huskvarna) följt av 
Värnamo, Nässjö, Gislaved och Vetlanda. Länets invånarantal har legat ganska 
stabilt sedan 1970-talet. 
 
Buller 
Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Samhällsbuller 
från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier är sällan hörselskadande, 
men kan orsaka en rad andra problem. Några exempel är upplevd störning, 
försämrad talförståelse, sömnproblem, försämrad inlärning och prestation samt 
fysiologiska stressreaktioner. Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning och 
öronsusningar (tinnitus).  

 
Drygt två miljoner människor bedöms vara utsatta för trafikbuller som överskrider 
riksdagens riktvärden utomhus vid sin bostad. Nära hälften av dessa utsätts för 
höga ljudnivåer även inomhus. 
 
Den svenska riksdagen har antagit en rad miljömål för att säkerställa miljön i 
Sverige. I målet En god bebyggd miljö, finns ett delmål om att antalet människor 
som utsätts för störande trafikbuller i bostaden ska minska. Ett annat av delmålen 
handlar om att grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska 
bevaras och utvecklas. Behovet av bullerfrihet i dessa områden ingår som en del.  
 
Många människor känner sig störda av buller, och trafik är den dominerande 
bullerkällan i samhället. Längs de statliga vägarna beräknas 200 000 personer vara 
utsatta för högre bullernivåer än de riktvärden som riksdagen beslutat ska gälla 
inomhus. 370 000 personer beräknas vara utsatta för maximala ljudnivåer från 
järnväg högre än riktvärdet inomhus. 
 
I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att Trafikverket och kommuner 
med mer än 100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram 
vart femte år. Naturvårdsverket ansvarar för att sammanställa och redovisa 
kartläggningarna till EU-kommissionen. 
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För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder bör enligt 
infrastruktur-propositionen 1996/97:53, och anknytande dokument från centrala 
myndigheter i normalfallet följande nivåer underskridas (frifältsvärden). 

 
 Bostad fasad 

(ekvivalent) 
Bostad uteplats 

(ekvivalent) 
Bostad uteplats 

(max) 
Vid väg 55 dBA 55 dBAII 70 dBAI 
Vid spår 60 dBA 55dBA 70 dBAI 

I Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl. 06-22)  
II Propositionen har inte någon angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafik vid uteplats 

Tabell 1. Riktvärden för buller 
 
Luftkvalitet 
Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. De kan göra människor sjuka och 
förkorta den förväntade livslängden. De bidrar även till växtskador, korrosion, 
nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar. Trafiken orsakar 
utsläpp av gaser och partiklar från förbränning i motorn samt slitagepartiklar. 
Slitagepartiklarna frigörs bland annat från förslitning av bromsar och hjul eller när 
dubbdäck sliter på vägbanan. 
 
Miljökvalitetsmålet Frisk luft beskriver de haltnivåer för luftkvalitet som vi ska 
uppnå. Dessa nivåer ska vara vägledande i det nationella och internationella arbetet 
för att förbättra luftkvaliteten. En av de stora utmaningarna är utsläppen från 
vägtrafiken. Av preciseringarna av miljömålet framgår bl a följande: 

• halten av partiklar (PM2,5) överstiger inte 10 mikrogram per kubikmeter 
luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter 
luft beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

• halten av partiklar (PM10) överstiger inte 15 mikrogram per kubikmeter 
luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter 
luft beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

• halten av kvävedioxid överstiger inte 20 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil). 

 
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att 
uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en 
förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, 
luftkvalitetsförordningen (2010:477).  Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med 
undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Det 
finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), 
marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Landskapet 
Jönköpings län karakteriseras av det småbrutna landskapet som ofta tar 
formen av ett kuperat skogslandskap uppbrutet med en mängd fält för 
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jordbruksändamål. Länet har också ett stort antal sjöar (mer än 2300 sjöar) 
och våtmarker. Den största sjön är Vättern som är den största och djupaste 
sjön. Detta skapar goda förutsättningar för många arter och naturtypers 
fortlevnad.  Figur 11 visar en översiktsbild av markanvändningen i 
Jönköpings län.  

En övergripande beskrivning av landskapet och dess ingående 
beståndsdelar, samband och tidsdjup har gjorts inom ramen för 
länsstyrelsens landskapsstrategi för biologisk mångfald (Länsstyrelsen i 
Jönköpings län meddelande 2014:8). Trafikverket arbetar också efter en 
övergripande Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323). 

 

 

 
 

Figur 11. En översiktsbild av markanvändningen i Jönköpings län. Stora ytor är 
skogsklädda, men länets västra delar kännetecknas även av vidsträckta, öppna 
högmossar. Odlingslandskapet har sin största utbredning i vätterbygden, kring 
de stora sjöarna i söder och de östra delarna av länet. Källa: Länsstyrelsen 
2014:8 
 
Natur och friluftsliv 
Den värdefulla naturen i Jönköpings län avspeglar sig också i de särskilt utpekade 
områden som finns för natur och friluftsliv i länet. Av Figur 12 framgår 
riksintressen för naturmiljö och friluftsliv samt Natura 2000-områden. Det finns 
också andra skyddade områden och särskilt utpekade områden som naturreservat 
och områden från tematiska inventeringar. 
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Figur 12. Riksintressen för natur, kultur och friluftsliv 

 
Kulturmiljö 
Områden av nationellt intresse för kulturmiljö är utpekade som riksintresse enligt 
Figur 12. Kulturmiljöer av särskilt intresse skyddas enligt Kulturminneslagen och 
kan röra sig om skyddade områden, bebyggelse eller fornlämningar. 

Resurser tillgängliga för människan 
Areella näringar 
Av Sveriges totala landareal på cirka 41 miljoner hektar är över hälften eller 23,4 
miljoner hektar klassad som produktiv skogsmark. I Jönköpings län finns det ca 
702 000 hektar produktiv skogsmark.  

 
Sverige har ca 3 miljoner hektar jordbruksmark. I Jönköpings län finns det ca 
130 000 hektar jordbruksmark och jordbruksmarken utgör totalt 12, 4 procent av 
landarealen.  
 
Vatten 
Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Riksdagen 
beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en 
vattenmyndighet i varje. Region Jönköping ligger inom Västerhavets vattendistrikt 
samt distrikt Söder Östersjön.   
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Inom Jönköpings län finns ett antal yt- och grundvattenförekomster som nyttjas för 
vår dricksvattenförsörjning. Det finns också ett antal vattenförekomster inom yt- 
och grundvatten som är särskilt utpekade med hänsyn till dricksvattenförsörjning, 
se Figur 13. Bland länets dricksvattentäkter kan Vättern nämnas, som försörjer ca 
200 000 människor med dricksvatten. 
 

 
Figur 13. Dricksvattenresurser  

 
Alternativ 

Alternativgenerering 
Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ till planen identifieras, beskrivas och 
bedömas. I avgränsningen av miljöbedömningen föreslogs att miljöbedömningen 
förutom åtgärdsalternativ och nollalternativ även skulle hantera ett 
hållbarhetsalternativ. Hållbarhetsalternativet utgår från att minska den mest 
negativa påverkan som har identifierats vid bedömning av åtgärdsalternativet, 
vilket är klimatpåverkan. 
 
Ett åtgärdsalternativ som svarar upp mot målen för länet har diskuterats. Olika 
möjliga inriktningar har studerats där huvudinriktningarna har varit en något ökad 
satsning på väg eller järnväg. Två möjliga inriktningar av åtgärdsalternativet 
redovisas i  
Tabell 2.  
 
Nollalternativet innebär en fortsatt fördelning av medel enligt nuvarande plan. 
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En bedömning av vilka utsläppsmängder som det är rimligt att den regionala 
planen skulle kunna hantera har gjorts enligt bilaga 3. Utifrån detta har sedan ett 
teoretiskt hållbarhetsalternativ tagits fram. De tre alternativen har en fördelning av 
medel mellan åtgärdsområdena enligt  
Tabell 2. 
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Tabell 3. Fördelning av medel per åtgärdsområde för de tre alternativen. 

 

Större väginvesteringar  
I samtliga alternativ ingår ombyggnad av väg 32 på sträckorna Sunneränga-
Marbäck och Traneryd-Tranås då dessa har ansetts som låsningar då de är 
pågående eller har nära förestående byggstart. I åtgärdsalternativen ingår 
även väg 27 förbi Bor och väg 842 förbi Tenhult. Vid en ökad vägsatsning 
finns dessutom väg 27 Kärda-Bredaryd med. 

Åtgärdsalternativet med ökad andel vägåtgärder innebär medel till 
namngivna objekt under hela planperioden. Åtgärdsalternativet med ökad 
andel järnväg samt hållbarhetsalternativet innebär ökade medel till järnväg i 
främst slutet av planperioden.  
Samfinansiering nationell plan 
I samtliga alternativ finns det s k Y:et med. Det är järnvägen delen Nässjö– 

Åtgärdsområde Åtgärds-
alternativ 
väg 
[Andel av 
budget] 

Åtgärds-
alternativ 
järnväg 
[Andel av 
budget] 

Hållbarhets-
alternativ 
[Andel av 
budget] 

Noll-
alternativ 
[Andel av 
budget] 

Större 
investeringar (väg) 

37% 21% 7% 35% 

Samfinansiering 
nationell plan 
(järnväg) 

22% 38% 43% 28% 

Mindre 
investeringar 
Kollektivtrafik 
Gång och cykel 
Trafiksäkerhet 

24% 24% 27% 24% 

Driftbidrag till icke 
statliga flygplatser 

2% 2%  2% 

Statlig 
medfinansiering 
(Kollektivtrafik, 
miljö och enskilda 
vägar) 

15% 15% 23% 11% 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Värnamo och Vaggerydsbanan).  Åtgärden innebär elektrifiering och 
ytterligare hastighetshöjningar antingen i befintlig eller delvis ny 
sträckning. 
 
Vid en ökad järnvägssatsning ingår dessutom förbättringar på övriga 
regionala banor för en robustare trafik. Dessa ligger huvudsakligen i slutet 
av planperioden. 
 
Mindre investeringar 
Mindre investeringar innehåller mindre kostsamma åtgärder för förbättrad 
trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Det innebär förbättringar 
inom både gång- och cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet. Fördelningen 
är relativt likvärdig i samtliga alternativ. 
 
Driftsbidrag till icke statliga flygplatser 
Avser driftsbidrag till Jönköping Airport. Ingår i samtliga alternativ utom 
hållbarhetsalternativet. 
 
Statlig medfinansiering 
Avser statlig medfinansiering till kommunala åtgärder för gång- och 
cykeltrafik och kollektivtrafik samt åtgärder på enskilda vägar. 
Fördelningen är relativt likvärdig i samtliga alternativ. 
 
Miljökonsekvenser av studerade alternativ 
Denna miljökonsekvensbeskrivning görs på en övergripande nivå med syftet att 
fånga in effekterna av planen som helhet. Det kan finnas stora variationer mellan 
enskilda objekt även inom samma åtgärdskategori, men strävan har varit att 
värdera helheten. I tidiga planeringsskeden som detta har heller inte åtgärder som 
förebygger eller mildrar eventuell skadlig påverkan av enskilda objekt studerats i 
detalj, eftersom detta i hög grad beror på anläggningens sträckning och 
utformning.  
 
I detta kapitel bedöms miljökonsekvenserna av åtgärdsalternativet och 
hållbarhetsalternativet i förhållande till nollalternativet. Det bör poängteras att en 
positiv utveckling i förhållande till nollalternativet inte nödvändigtvis medför en 
absolut positiv miljöpåverkan i förhållande till nuläget.  
 
Konsekvensbedömning görs för de fyra fokusområdena Klimat, Hälsa och 
livskvalitet, Landskap samt Resurser tillgängliga för människan. För respektive 
fokusområde redovisas bedömningsgrunder samt konsekvenser för respektive 
alternativ. I kapitel 6 görs sedan en samlad bedömning där grad av måluppfyllelse 
bedöms utifrån miljöaspekter och miljökvalitetsmål. 

  

208



 

  108 
 

Klimat 
Bedömningsgrunder  
Trafikverket har i sitt förslag till bedömningsgrunder delat upp dem i tre 
delaspekter: 

• Trafikens klimatpåverkan 
• Robust planering – hur åtgärderna passar in i ett samhälle där klimatmål 

nås 
• Infrastrukturhållningens klimatpåverkan – från byggande, drift och 

underhåll 
 
Infrastrukturhållningens klimatpåverkan följs upp genom nyckeltal på nationell 
nivå. Det bedöms inte tillföra något ytterligare att hantera den regionalt och den 
har därför inte studerats vidare. 
 
Ett mått på trafikens klimatpåverkan är utsläpp av luftföroreningar. Det bedöms 
genom utvecklingen av olika ämnen, vilka hämtas från respektive 
samhällsekonomisk objektbeskrivning (SEB) för namngivna objekt. CO2 är en 
lämplig indikator för trafikrelaterade utsläpp. För de objekt där SEB inte upprättats 
har schabloner använts, enligt bilaga 3. För en övergripande bedömning har också 
det totala trafikarbetet studerats, dvs antal fordonskilometer. Detta utifrån att ett 
minskat trafikarbete medför minskat utsläpp av CO2. 
 
Robust planering handlar om hur åtgärder i planen passar in i en framtid där 
klimatmål kan nås. Det handlar om en framtid där biltrafiken minskar och 
lastbilstrafiken inte ökar. Transportsystemet behöver vara redo för den 
omställning som kommer att behövas om klimatmålen ska uppnås. 
Miljömålsberedningens betänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för 
Sverige” (SOU 2016:47) uttryckte det på detta sätt under rubriken 
Transporteffektivt samhälle: 

”Åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn genom att verka 
för ett samhälle med ett mer effektivt och klimatsmart transportarbete är en 
viktig del i det långsiktiga omställningsarbetet. En del i detta är att göra 
gång-, cykel och kollektivtrafik till normgivande i planeringen i större 
tätorter, samt att resor med buss och tåg underlättas vid planering av 
infrastruktur mellan tätorter.” 

Utifrån detta görs en bedömning av i vilken grad planen skapar 
förutsättningar för att kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik blir 
normgivande i planeringen. Andra bedömningar av hur planen påverkar 
möjlighet till omställning och uppmuntrar till bättre kollektivtrafik, gång 
och cykel är om och i vilken grad planen bidrar till förtätning eller 
utspridning och om planen bidrar till ökad kollektivtrafik. 

Åtgärdsalternativ och nollalternativ 
Nuvarande klimatmål för trafiksystemet avser en minskning av de 
klimatpåverkande utsläppen med 80 procent 2030 jämfört med 1990. Detta 
innebär, som andel av det nationella målet, en total minskning av de årliga 
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utsläppen för trafiken i Jönköpings län med 1,25 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter. Denna minskning kan ske genom en stor rad 
åtgärder som inkluderar bland annat elektrifiering, alternativa bränslen, 
minskat resande och åtgärder inom såväl stadsplanering som regional 
infrastrukturplanering. 

Utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) har kartlagt vilken potential 
för utsläppsminskningar som finns för olika åtgärder för att uppnå den totala 
minskningen med 80 procent till 2030. Den stora merparten av minskningen 
sker till följd av andra åtgärder än vad som ingår i den regionala 
infrastrukturplanen eller övrig infrastruktur. Dock uppskattas 0-9 procent av 
minskningen kunna ske som följd av satsningar på kollektivtrafikåtgärder. 
Enligt den tidigare rapporten från Trafikverket ”Underlag till färdplan 
2050” (Trafikverket 2012:224) kan ytterligare 2 procentenheter av 
minskningen ske som följd av satsningar på cykel. De regionala 
infrastrukturmedlen motsvarar 6,35 procent av de totala infrastrukturmedlen 
(Nationell plan och Regionala planer). De regionala planerna bär därmed 
6,35 procent av denna minskning, det vill säga 0,13 – 0,7 procent av den 
totala minskningen. Detta ger att den regionala planen för Jönköpings län 
ska bidra med minskningar av de klimatpåverkande utsläppen med 1600 - 
8700 ton per år.  

Utifrån detta har en beräkning gjorts av planens påverkan (CO2-
ekvivalenter) utifrån ingående åtgärdsområden inklusive namngivna objekt. 
Hur beräkningen genomförts framgår av bilaga 3 och resultatet framgår av 
Tabell 3. 
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Åtgärdsområde Nollalternativ 
[ton CO2-
ekv.] 

Hållbarhets-
alternativ 
[ton CO2-
ekv.] 

Åtgärds-
alternativ väg-
järnväg [ton 
CO2-ekv.] 

Större investeringar (väg) +390 +80 +230 - +410 
Samfinansiering nationell 
plan (järnväg) -320 -510 -440 - -250 
Mindre investeringar 
(hållplatser, GC statlig väg, 
mitträcke, mindre 
framkoml. bil, finmaskiga 
bilnätet) +80 -190 +10 
- varav Kollektivtrafik och 
GC -90 -220 -120 

- varav Väg +170 +30 +130 
Driftbidrag till icke statliga 
flygplatser +20 0 +20 
Statlig medfinansiering 
(Kollektivtrafik, miljö och 
säkerhetsåtgärder) -70 -220 -100 
- varav Kollektivtrafik och 
GC -90 -220 -120 

- varav Väg +20 0 +20 
Total +100 -840 +80 - -280 

                               Tabell 4. Utsläpp av koldioxidekvivalenter per år och alternativ. 
 

Resultatet visar att utsläppen av CO2 kommer att minska eller svagt öka, 
beroende på fördelningen mellan väg- och järnvägstrafik i 
åtgärdsalternativet.  I jämförelse med nollalternativet är åtgärdsalternativet 
positivt. Hur mycket bättre alternativet är än nollalternativet beror dock på 
hur stor andelen järnvägstrafik blir. 

Ökningen av CO2 kommer framför allt från väginvesteringar. 
Sammanställning av tillgängliga samhällsekonomiska bedömningar från 
namngivna objekt visar också på en ökning av CO2.  
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Figur 14. Antal körda mil med bil i genomsnitt per länsinvånare och år. I 

körsträckorna ingår även de mil som blivit körda utanför länet och i utlandet. 
Med län avses Jönköpings län. Källa: Miljomal.se 

 
Angående det totala trafikarbetet så visar statistik från länsstyrelsen att den 
genomsnittliga körsträckan med bil per person i Jönköpings län har varit 
relativt konstant under senare år och att den är något högre än 
riksgenomsnittet, se figur 14. Då nollalternativet är en del av denna 
utveckling och åtgärdsalternativet har något mindre medel till vägar bedöms 
åtgärderna i den regionala planen ha förutsättningar att leda till något 
minskat trafikarbete.  

Hållbarhetsalternativ 

Hållbarhetsalternativet innebär en betydligt större satsning på järnväg samt 
en viss ökning av satsningar på gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik. 
Hållbarhetsalternativet visar på en något bättre bild än åtgärdsalternativet då 
det innebär att utsläppen av CO2 minskar enligt Tabell 3. Även med den 
stora förändring av fördelningen mellan åtgärdsområden som görs jämfört 
med åtgärdsalternativet så är dock minskningen inte tillräcklig för att 
länstransportplanen ska klara att ta sin andel av den utsläppsminskning som 
behövs för att nå klimatmålen. Hållbarhetsalternativet visar dock att det är 
möjligt att vända trenden och gå mot successivt minskade utsläpp. 
Hållbarhetsalternativet och åtgärdsalternativet är relativt likvärdiga i början 
av planperioden. Successivt ökar sedan andelen medel till främst järnväg i 
hållbarhetsalternativet. 

Det kan konstateras att schabloner för beräkning av klimatpåverkan från 
åtgärdsområden av naturen är grova och endast ger en indikation på hur 
planen påverkar klimatet. Dessa blir även grövre i takt med att 
åtgärdsalternativet i större grad är odefinierat genom förskjutningen från 
konkreta objekt till potter. Det är dock tydligt att fortsatta satsningar på 
primärt vägåtgärder inte bidrar till att uppnå klimatmålen. Utredningen 
fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) visar tydligt behovet av minskad 
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efterfrågan på transporter, ökad transporteffektivitet och ökad användning 
av kollektivtrafik utöver satsningar på energieffektivare fordon, 
biodrivmedel och elektrifiering. 

Hälsa och livskvalitet 
Bedömningsgrunder  

Hälsa och livskvalitet föreslår Trafikverket delas upp i miljöaspekterna: 

• Människors hälsa 
• Befolkning 
• Luft 

Människors hälsa innefattar dessutom delaspekterna 

• Buller och vibrationer 
• Aktivt resande 
• Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet avser risk för olyckor inom väg- och järnvägssystemet. Det 
följs upp nationellt och det bedöms inte tillföra något ytterligare att hantera 
det regionalt och det har därför inte studerats vidare. 

För buller och vibrationer finns nationella riktvärden. Buller har bedömts 
genom bullerutveckling för namngivna objekt samt GIS-analys.  

Aktivt resande avser möjlighet till fysisk aktivitet som gång och cykel. 
Detta har även en koppling till de nationella folkhälsomålen. Dessa har mål 
avseende bland annat möjlighet till fysisk aktivitet och möjlighet till 
delaktighet och inflytande i samhället. Utifrån detta har åtgärderna följts 
upp mot möjlighet till fysisk aktivitet. Det innebär möjligheten för 
trafikanter att förflytta sig med cykel eller till fots. Dessa kan även vara 
betydande inslag vid kollektivtrafik. 

Miljöaspekten befolkning hanterar följande delar: 

• Möjligheten att resa med cykel och till fots och möjligheten att resa 
med kollektivtrafik 

• Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status 
• Jämställdhet mellan kvinnor och män 
• Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand 
• Tillgång till transportsystemet för personer med 

funktionsnedsättning 
• Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda 

förutsättningar och behov 

Uppföljningen sker utifrån de samhällsekonomiska bedömningarna för 
namngivna objekt samt bedömning av vilka ytterligare satsningar som ingår 
avseende bl a cykel och kollektivtrafik. Här finns även ett samband med 
delaspekten aktivt resande. 
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Luftföroreningar har bedömts utifrån indikatorerna under klimat. Ämnen 
som går att följs upp är NOx och partiklar. Dessa hämtas från 
samhällsekonomiska beräkningar för namngivna objekt. 

Regeringen har fastställt preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft, om 
högsta halt av partiklar, NO2 och marknära ozon. Riktvärdena sätts med 
hänsyn till känsliga grupper och nivåerna är betydligt lägre än de juridiskt 
bindande miljökvalitetsnormerna. Utifrån beräkningar och bedömningar har 
det bedömts om planen bidrar till att: 

• klara MKN 
• klara Frisk lufts preciseringar av NO2 och partiklar 

 

Åtgärdsalternativ och nollalternativ 

Människors hälsa 

Åtgärdsalternativet innehåller ett antal namngivna objekt. I de fall där 
trafiken flyttas längre från bebyggelse och färre bostäder utsätts för buller 
och vibrationer leder objektet generellt till förbättringar vad gäller antal 
personer som är exponerade för höga buller- och vibrationsnivåer. Exempel 
på sådana objekt är väg 27 förbifart Bor och väg 27 Kärda-Bredaryd. Andra 
objekt kan leda till ökat buller, men åtgärder för att reducera detta ingår som 
en åtgärd i objektet.  

De åtgärdsområden som inte innehåller namngivna objekt är generellt 
svårare att utvärdera och här är osäkerheterna större. Satsningar på ökad 
kollektivtrafik och järnvägstrafik är positivit ur många aspekter, men kan 
medföra ökat buller och vibrationer. I de flesta fall bedöms dock dessa 
satsningar inte medföra nya korridorer i landskapet utan förändringar sker i 
anslutning till befintliga strukturer. Det kan också innebära andra typer av 
bränslen och system som är positiva ur bullersynpunkt, som ökat antal 
elfordon. 

Åtgärdsalternativet innebär en fortsatt satsning på gångtrafik, cykeltrafik 
och kollektivtrafik. Detta är generellt positivt för det aktiva resandet och 
positivt för folkhälsan. Åtgärdsalternativet och nollalternativet är i detta 
avseende relativt likvärdiga. 

Befolkning 

Både åtgärdsalternativ och nollalternativ innebär förslag på satsningar som 
gynnar kollektivtrafik, cykeltrafik och trafiksäkerhet. Detta är satsningar 
som generellt är positivt för miljöaspekten befolkning. Den nationella 
resvaneundersökningen visar att kvinnor nyttjar kollektivtrafiken mer än 
män, vilket gör att satsningar på kollektivtrafik är positivt för 
jämnställdheten. Det innebär å andra sidan att den största potentialen för att 
öka andelen kollektivtrafik finns hos män. Även tillgänglighet avseende 
socioekonomisk status och tillgänglighet för barn och personer med 
funktionsnedsättning bedöms öka vid satsningar på kollektivtrafik. Flera av 
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de namngivna objekten reducerar genomfartstrafiken i befintliga tätorter, 
vilket underlättar för gångtrafik och cykeltrafik samt ökar trafiksäkerheten.  

Åtgärdsalternativet och nollalternativet bedöms i detta avseende som 
relativt likvärdiga. 

Luft 

Den generella utvecklingen i samhället bedöms innebära en fortsatt 
minskning av de totala utsläppen av kväveoxider från fordon tack vare en 
fortsatt teknisk utveckling. EU-direktivet om nationella utsläppstak, som 
trädde i kraft i december 2016, skärper kraven på utsläpp av fem ämnen, 
bland annat kväveoxider, flyktiga organiska ämnen (VOC) och små 
partiklar. Direktivet kommer att medföra att antalet förtida dödsfall i Europa 
på grund av luftföroreningar halveras mellan 2005 och 2030. För Sverige 
innebär direktivet också att transporten av luftföroreningar från övriga 
Europa kommer att minska. Även om utsläppen minskar är dock 
bedömningen att miljökvalitetsmålet Frisk luft inte kommer att klaras. 

Skärpta avgaskrav på motorfordon medförde att halterna av kvävedioxid i 
tätortsluften har minskat sedan 1990-talet. Halterna är dock fortfarande 
höga i främst större städer. De mätningar och beräkningar som gjort i länet 
(IVL 2016) visar dock att MKN för luftkvalitet klaras i Jönköpings län och i 
övriga kommuner. Sammanställningen visar dock att miljökvalitetsmålet 
Frisk lufts årsmedelvärde (15µg) överskreds i sju av länets kommuner 
avseende partiklar. Avseende kvävedioxid överskreds miljökvalitetsmålets 
årsmedelvärde (20 µg) i Jönköping. 

En sammanställning av tillgängliga samhällsekonomiska bedömningar för 
namngivna objekt visar att åtgärdsalternativet innebär en viss ökning av 
emissionerna av NOx och oförändrade emissioner när det gäller partiklar.  

Sammanfattningsvis bedöms åtgärdsalternativet ha något ökade möjligheter 
att förbättra luftkvaliteten jämfört med nollalternativet, men det beror till 
stor del på andelen medel för järnväg respektive väg. Både åtgärdsalternativ 
och nollalternativ påverkar inte möjligheterna att fortsatt klara MKN. 
Beroende på andelen medel för järnväg kan åtgärdsalternativet medföra 
minskade utsläpp totalt, vilket då innebär en utveckling i rätt riktning 
avseende möjligheten att på sikt klara miljökvalitetsmålen. Detta märks 
framför allt mot slutet av planperioden.  

Hållbarhetsalternativ 

Hållbarhetsalternativet innebär betydligt ökade satsningar på järnväg, 
kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik. Det är generellt positivt ur 
samtliga miljöaspekter avseende hälsa. De två namngivna objekt som ingår 
i alternativet bedöms som positiva avseende buller och trafiksäkerhet. Det 
innebär också att de namngivna objekten tillsammans med de ökade 
satsningarna på kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik förväntas bidra 
till ett ökat aktivt resande och ett mer jämnställt samhälle. 
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En kraftigt ökad satsning på järnvägstrafik bedöms vara positivt för 
luftkvaliteten. Den ökade satsningen på regionala banor som detta innebär 
bedöms också gynna det aktiva resandet. Däremot kan det bidra till ökat 
buller. Då satsningarna framför allt berör befintliga sträckningar bedöms 
dock inga nya områden beröras. 

Landskap  

Bedömningsgrunder  
Fokusområde landskap föreslås av Trafikverket delas upp i tre 
miljöaspekter: 

• Biologisk mångfald, växt och djurliv 
• Landskap – form och skala 
• Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv samt bebyggelse 

Biologisk mångfald hanterar bl a: 

• Infrastrukturens barriäreffekt och mortalitet 
• Grön infrastruktur 
• Intrång och störning 

Bedömningen av biologisk mångfald sker utifrån i vilken grad planen tar 
skyddade områden i anspråk samt om det finns risk för att skyddade arter 
berörs. Detta följs upp genom GIS-analys för namngivna objekt och 
riskbedömning i övrigt. Utifrån namngivna objekt kan även risken för ökade 
barriäreffekter och splittring av landskapet analyseras. 

Förändrade utsläppsnivåer enligt klimat ovan har även betydelse för den 
biologiska mångfalden då det påverkar försurning och risk för övergödning. 

Med landskap avses både helhetsbilden av landskapet samt dess betydelse 
för natur, kultur och människa. Landskapets helhet kan mätas med GIS-
analyser som visar ingående objekts eventuella fragmentering av 
landskapet. Trafikverket har även tagit fram en riktlinje för landskap 
(TDOK 2015:0323) som anger Trafikverkets ambitionsnivå. För 
Jönköpings län finns också en landskapsstrategi för biologisk mångfald 
(Länsstyrelsen i Jönköpings län 2014:8). 

Utöver landskapets helhet har GIS-analyser använts för att klarlägga om 
kulturhistoriskt utpekade områden berörs. 

 

Åtgärdsalternativ och nollalternativ 

Landskap – form och skala 
Infrastruktur påverkar landskapet på ett genomgripande sätt, såväl den 
befintliga infrastrukturen som den planerade. Den utgör ett nät för att 
försörja människors behov för att kunna leva, röra sig och verka i 
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landskapet. Den påverkar den sammansatta upplevelsen av landskapet – en 
helhet av landskapets form och rumslighet, dess ekologi och tidsdjup 
(kulturhistoria). Att miljöbedöma hur en regional plan för infrastruktur 
påverkar landskapet, är en uppgift som innehåller flera utmaningar. Framför 
allt är det svårt att miljöbedöma de andelar som inte ingår i namngivna 
objekt utan som enbart är potter eller medel till åtgärdsområden. Då denna 
del har ökat jämfört med nollalternativet blir osäkerheterna också större. 

Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya vägsträckningar. Dessa 
medför störst risk för att skapa nya barriärer i landskapet och medföra risker 
för att känsliga landskap, värdefulla naturmiljöer och kulturmiljöer tas i 
anspråk. Sett till planen som helhet står dock dessa objekt för en relativt 
liten del.  

Åtgärdsalternativet och nollalternativet bedöms som relativt likvärdiga. 

Biologisk mångfald, växt- och djurliv 
Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya vägsträckningar. Dessa 
medför störst risk för att skapa nya barriärer i landskapet och medföra risker 
för att värdefulla naturmiljöer tas i anspråk. Sett till planen som helhet står 
dock dessa objekt för en relativt liten del. Väg 32 Sunneränga-Marbäck och 
väg 32 söder om Tranås passerar inom riksintresse för naturmiljö. Väg 27 
förbi Bor och förbi Forshaga medför nya stråk i landskapet som riskerar att 
öka barriäreffekterna. 

Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det 
svårt att dra några konkreta slutsatser. Ökade satsningar på järnväg och 
cykeltrafik kan dock också medföra att barriärerna i landskapet ökar. Då 
dessa främst berör befintliga strukturer bedöms dock inte effekterna bli så 
stora, men bedömningen är osäker. 

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv samt bebyggelse 
Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya vägsträckningar. Dessa 
medför störst risk för att skapa nya barriärer i landskapet och medföra risker 
för att värdefulla kulturmiljöer tas i anspråk. Sett till planen som helhet står 
dock dessa objekt för en mycket liten del. I flera av beskrivningarna av 
namngivna objekt lyfts dock att kulturmiljöer riskerar att påverkas och det 
konstateras också att arkeologiska undersökningar kan krävas. Väg 32 söder 
om Tranås passerar genom riksintresse för kulturmiljö. 

Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det 
svårt att dra några konkreta slutsatser. Ökade satsningar på järnväg och 
cykeltrafik kan dock också medföra att barriärerna i landskapet ökar. Då 
dessa främst berör befintliga strukturer bedöms dock inte effekterna bli så 
stora. 

Hållbarhetsalternativ 

Hållbarhetsalternativet innehåller endast två namngiva objekt som båda är 
längs väg 32. Dessa riskerar att ökar barriäreffekterna något. Generellt 

217



 

  117 
 

bedöms dock hållbarhetsalternativet innebära ökade satsningar på befintliga 
strukturer och järnvägssträckningar, varför påverkan på landskapet är 
mindre än i nollalternativet och åtgärdsalternativet. 

Resurser tillgängliga för människan 
Bedömningsgrunder  

Fokusområdet föreslås av Trafikverket delas upp i tre miljöaspekter: 

• Mark 
• Materiella tillgångar 
• Vatten 

Miljöaspekten vatten har delats in i tre delaspekter: 

• Dricksvattenförsörjning 
• Ekologiska värden 
• Flöden och nivåer 

Mark innefattar delaspekterna förorenade områden och skyddade områden. 
Det har gjorts GIS-analyser som visar på om skyddade områden och 
förorenade områden berörs. Dessa har även följts upp för namngivna objekt. 
Avseende materiella tillgångar är det jord- och skogsbruk som har betydelse 
för planen. Detta har följts upp genom GIS-analyser som visar risk för om 
brukningsvärd jordbruksmark och produktiv skogsmark tas i anspråk.  
Dricksvatten som resurs har bedömts utifrån konfliktsträckor med 
vattenskyddsområden. 

Ekologiska värden avser vattenförekomsters kvalitet och betydelse för 
ekologiska värden. Det har bedömts inom fokusområde Landskap och 
hanteras inte ytterligare här. 

Yt- och grundvatten kan påverkas av avsänkning och förändrade nivåer. 
Risken bedöms utifrån konfliktsträckor med vattenskyddsområden samt 
förekomst av tunnlar och djupa skärningar i utpekade objekt. 

 

Åtgärdsalternativ och nollalternativ 

Mark 

Som framgår av fokusområde landskap ovan innebär de namngivna 
objekten en viss påverkan på nya markområden. Inget av de namngivna 
objekten anger dock att det berör förorenade områden. 

De medel som inte är knutna till övriga åtgärdsområden bedöms i liten 
utsträckning beröra nya markområden. Åtgärder i främst anslutning till 
tätorter kan medföra öka risk för att förorenade områden berörs. Risken 
bedöms dock som liten och genom åtgärder kan riskerna med att påverka 
markföroreningar reduceras.  Samtliga alternativ bedöms därför medföra 
små effekter på miljöaspekten mark. 
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Materiella tillgångar 

Av de namngivna objekten är det några som medför ny sträckning och det 
är främst dessa som påverkar jordbruks- och skogsmark. En grov 
bedömning är att de namngivna objekten tar ca 18 hektar skogsmark och ca 
7 hektar jordbruksmark i anspråk. Detta är en påverkan på miljöaspekten 
materiella tillgångar, men sett till länet som helhet är påverkan mycket 
begränsad för både åtgärdsalternativ och nollalternativ. Av övriga 
åtgärdsmedel är det främst satsningar på cykel och järnväg som kan beröra 
materiella tillgångar. 

Vatten 

Av de namngivna objekten är det inget objekt där det anges att det råder 
risk för påverkan på allmänna vattenskyddsområden. Det konstateras istället 
att ny väg förbättrar möjlighetet till omhändertagande av dagvatten, vilket 
reducerar risken jämfört med nuläget. Övriga åtgärdsområden medför till 
stor del åtgärder i anslutning till befintliga system och även här bedöms som 
möjligheten till förbättringar jämfört med nuläget som goda. Inget av de 
namngivna objekten lyfter risk för stora skärningar eller tunnlar. Sett till 
länet som helhet medför därför både åtgärdsalternativ och nollalternativ små 
effekter på miljöaspekten vatten. 

Hållbarhetsalternativ  

Hållbarhetsalternativet bedöms precis som övriga alternativ ge små effekter 
på miljöaspekten vatten. Det medför till stor del åtgärder i anslutning till 
befintliga system och här bedöms möjligheten till förbättringar som goda. 
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Samlad bedömning 
Redovisningen av planens effekter inom miljö och hälsa utgår från 
Trafikverkets indelning i fokusområdena Klimat, Hälsa och livskvalitet, 
Landskap och Resurser tillgängliga för människan.  Det nya 
planeringssystemet innebär att en större andel medel successivt ska 
användas för att hantera brister. Den ökade andelen medel till brister gör 
konsekvensbedömningarna osäkrare och gör att bedömningarna i högre 
grad får grunda sig på schabloner och antaganden. En svårighet med detta är 
att det inte är klarlagt hur en brist ska lösas. Den kan t ex lösas med en 
vägåtgärd, kollektivtrafikåtgärd, cykelåtgärd eller annan typ av åtgärd. 

Av de fyra fokusområdena är det främst inom fokusområde Klimat samt i 
viss mån inom fokusområde Hälsa och livskvalitet samt Landskap som 
planen medför någon större risk för påverkan. Inom fokusområde Resurser 
tillgängliga för människan är den regionala planens effekter generellt små. 
Det ska också poängteras att den regionala planen för Region Jönköpings 
län är en liten del av infrastrukturplaneringen och samverkar med övriga 
regionala planer samt nationell plan. 

Den samlade bedömningen av planens miljöpåverkan har gjorts som en 
måluppfyllelseanalys. Måluppfyllelseanalysen visar om planen bidrar till 
respektive motverkar uppfyllelse av miljömålen enligt tabell 4.  

Klimat 
De beräkningar som gjorts, utifrån Trafikverkets prognoser, visar att 
åtgärdsalternativet kan skapa möjlighet att bidra till en uppfyllelse av 
klimatmålen. Det beror till stor del på andelen medel till järnväg i 
förhållande till väg. En fortsatt satsning på vägar i nivå med nollalternativet 
medför en ökning av utsläppen av CO2., medan ökade medel till järnväg 
innebär att utsläppen av CO2 kan minska. Det är dock långt kvar för att 
planen ska kunna bidra med sin del till ett uppfyllande av miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan. Hållbarhetsalternativet är något mer positivt 
och visar att trenden kan gå i rätt riktning och CO2-utsläppen minska. 
Reduceringen är dock för långsam för att miljömålet ska uppfyllas. I början 
av planperioden är alternativen också relativt likvärdiga och det är först mot 
slutet av planperioden som det är någon större skillnad mellan alternativen. 

Svårigheten att oavsett alternativ skapa förutsättningar för måluppfyllelse 
bedöms till viss del bero på syftet med den regionala planen. Planen bygger 
på investeringar i framtida resande och för att uppnå klimatmålen räcker det 
inte med att vi reser på andra sätt utan det krävs att vi även reser mindre. 
Planens syfte är inte att hantera denna typ av åtgärder utan dessa får 
hanteras i andra sammanhang och via politiska direktiv och incitament.  

Det kan också konstateras att schabloner för beräkning av klimatpåverkan 
från åtgärdsområden av naturen är grova och endast ger en indikation på hur 
planen påverkar klimatet. Dessa blir även grövre i takt med att 
åtgärdsalternativet i större grad är odefinierat genom förskjutningen från 
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konkreta objekt till potter och brister. Det är dock tydligt att fortsatta 
satsningar på primärt vägåtgärder inte bidrar till att uppnå klimatmålen.  

Både åtgärdsalternativ och hållbarhetsalternativ skapar, i jämförelse med 
nollalternativet, förutsättningar för att i ökad grad uppfylla miljöaspekten 
robust planering. Detta då de innehåller ökade satsningar på kollektivtrafik, 
cykeltrafik och gångtrafik. Detta förväntas öka möjligheterna till 
exploatering i knutpunkter och bidra till en robust planering. 

Hälsa och livskvalitet 
Åtgärdsalternativet innehåller ett antal namngivna objekt där trafiken flyttas 
längre från bebyggelse och färre bostäder utsätts för buller och vibrationer. 
Andra objekt kan leda till ökat buller, men åtgärder för att reducera detta 
ingår som en åtgärd i objektet. Generellt medför både åtgärdsalternativ och 
nollalternativ en positiv utveckling avseende buller och vibrationer.  

För aktivt resande är alternativen positiva då de förbättrar möjligheterna till 
satsningar på gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Även för 
miljöaspekten befolkning är alternativen positiva då satsningar på 
cykeltrafik och kollektivtrafik generellt bedöms bidra till ett mer jämnställt 
samhälle. 

Sammantaget bedöms både åtgärdsalternativ och nollalternativ bidra till ett 
uppfyllande av miljömålet En god bebyggd miljö. Hållbarhetsalternativet 
bedöms ha större förutsättningar till ökad grad av måluppfyllelse då det 
innebär ökade satsningar på kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik. 

För luft bedöms både åtgärdsalternativ och hållbarhetsalternativ bidra till att 
miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet går att uppfylla, men medför inte 
tillräckliga förbättringar för att miljökvalitetsmålet Frisk luft ska kunna 
uppfyllas. 

Landskap 
Ett antal av de namngivna objekten i åtgärdsalternativ och nollalternativ 
innebär helt nya vägsträckningar. Dessa medför ökad risk för att skapa nya 
barriärer, som kan ge effekter på den biologiska mångfalden och landskapet 
som helhet. Sett till planen som helhet står dock dessa objekt för en relativt 
liten del, men ett antal skyddade natur- och kulturmiljöområden riskerar att 
beröras. Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är 
det svårt att dra några konkreta slutsatser. Dessa berör till stor del befintliga 
strukturer och effekterna bedöms därför som begränsade. 

Sammanfattningsvis bedöms åtgärdsalternativet och nollalternativet 
medföra en viss begränsad möjlighet att uppnå de miljömål som är kopplade 
till fokusområdet. Hållbarhetsalternativet medför också en viss ökad risk för 
påverkan på landskapet. Hållbarhetsalternativet bedöms dock i ökad grad 
följa befintliga strukturer och bedöms därför ha en ökad potential att bidra 
till måluppfyllelse.  
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Resurser tillgängliga för människan 
De namngivna objekten i åtgärdsalternativ och nollalternativ innebär en 
begränsad påverkan på nya markområden och skyddade områden. Inget av 
de namngivna objekten anger att det berör förorenade områden. En grov 
bedömning är att de namngivna objekten tar ca 18 hektar skogsmark och ca 
7 hektar jordbruksmark i anspråk. Detta är en påverkan på miljöaspekten 
materiella tillgångar, men sett till länet som helhet är påverkan mycket 
begränsad. De medel som inte är knutna till enskilda objekt bedöms i liten 
utsträckning beröra nya markområden. Åtgärder i främst tätorter kan 
medföra öka risk för att förorenade områden berörs. Risken bedöms dock 
som liten och genom åtgärder kan riskerna med att påverka 
markföroreningar reduceras.   

Av de namngivna objekten är det inget där det råder risk för påverkan på 
områden som är utpekade för dricksvattenförsörjningen. Flera objekt är 
dock i anslutning till befintlig sträckning och det konstateras att åtgärder, 
som omhändertagande av dagvatten, reducerar risken jämfört med nuläget. 
Övriga åtgärdsområden medför till stor del åtgärder i anslutning till 
befintliga system och även här bedöms som möjligheten till förbättringar 
jämfört med nuläget är goda.  

Sammanfattningsvis bedöms samtliga medföra en viss begränsad möjlighet 
att uppnå de miljömål som är kopplade till fokusområdet, men 
begränsningen bedöms som marginell.  
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Tabell 5. Måluppfyllelseanalys för respektive fokusområde och de 
nationella miljömålen 

 

 Motverkar måluppfyllelse 

 Begränsad möjlighet till måluppfyllelse, men viss 
potential finns 

 Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse 

 Bidrar till måluppfyllelse 
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Uppföljning 
Alla planer som miljöbedöms ska också följas upp. Huvudsakligen bör 
uppföljningen handla om den påverkan ett genomförande av planen kan 
antas medföra enligt MKB.  

Syftet med kravet på uppföljning är att myndigheten som antar planen tidigt 
ska skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan genomförandet av 
planen faktiskt medför. Genom att uppföljningen även kan ge myndigheten 
kännedom om betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats kan 
åtgärder vidtas för att hindra eller dämpa negativ miljöpåverkan. Vid behov 
ska redan vidtagna åtgärder förstärkas eller nya åtgärder vidtas för att 
undvika eller reducera betydande negativ miljöpåverkan som identifierades 
i MKB.  

Om planen inte genomförs som planerat bör det uppmärksammas eftersom 
det kan medföra att betydande miljöpåverkan uppstår som inte hade uppstått 
annars. Betydande miljöpåverkan kan både vara en följd av att en aktivitet 
inte genomförs och av att en aktivet som inte var planerad genomförs.  

För att kunna justera åtgärderna under planperioden bör uppföljning ske 
kontinuerligt. En första möjlighet till justering är i samband med revidering 
för nästa plan. Vid revidering av planen görs en genomgång av planen där 
man går igenom eventuella avvikelser och vad de har haft för betydelse för 
olika miljöaspekter. Genomgången kan då bygga på de uppföljningar och 
analyser som gjorts under planperioden och blir ett viktigt inspel inför 
arbetet med nästa planperiod. Lämpligen kan de indikatorer som pekats ut i 
denna MKB användas vid uppföljningen.  

Metod för uppföljning  
Det finns svårigheter att bedöma den regionala planens miljöpåverkan. Som 
lyfts tidigare är huvuddelen av planens medel avsatta till åtgärdsområden 
och miljöpåverkan kan bero mer på hur medlen fördelas inom det enskilda 
åtgärdsområdet än mellan åtgärdsområdena. Förutom medel från den 
regionala planen berörs regionen också av medel från den nationella planen 
och det kan vara svårt att särskilja effekterna från respektive plan.  En stor 
del av de övergripande effekterna på miljömålsnivå kan följas upp via den 
nationella och regionala uppföljningen av respektive miljömål. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar bl a med uppföljning via de fyra 
blocken, Vattnets miljömål, Djurens och växternas miljömål, Hälsans 
miljömål och Minskad klimatpåverkan. 
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Region Jönköpings län y Regionledningskontoret y Box 1024, 551 11 Jönköping
Besöksadress: Regionens hus, Husargatan 4, Jönköping
010-241 00 00 y www.rjl.se y regionen@rjl.se
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Plats: Regionens hus, sal B

§86 Samråd - Plan för trafiken i Värnamo kommun
Diarienummer: RJL 2017/2137

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna föreliggande yttrande som svar till Värnamo 
kommun.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Värnamo kommun getts möjlighet 
att yttra sig över rubricerad samrådshandling. Region Jönköpings 
län konstaterar att planen är god grund för den fortsatta 
planeringen och ställningstagandena är tydliga och konkreta. 
Region Jönköpings län ser behovet av att ytterligare förtydliga 
olika aktörers ansvar, samt vikten av att samplanering sker inom 
samhällsplanering, kollektivtrafik och näringsliv.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16
 Samrådshandling, plan för trafiken i Värnamo kommun
 Information och sändlista till samråd gällande Plan för 

trafiken i Värnamo kommun

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2017-08-16 RJL 2017/2137

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Yttrande över samråd kring plan för trafiken i 
Värnamo kommun

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 godkänner föreliggande yttrande som svar till Värnamo kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Värnamo kommun getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad samrådshandling. Region Jönköpings län konstaterar att planen är god 
grund för den fortsatta planeringen och ställningstagandena är tydliga och 
konkreta. Region Jönköpings län ser behovet av att ytterligare förtydliga olika 
aktörers ansvar, samt vikten av att samplanering sker inom samhällsplanering, 
kollektivtrafik och näringsliv.

Information i ärendet
Bakgrund
Värnamo kommuns plan för trafiken utgår ifrån och stödjer översiktsplanen, 
kommunens vision och övergripande mål. Den ska göra det möjligt för Värnamo 
att växa med attraktiva och hållbara livsmiljöer utan trafikproblem. 

Planen innehåller kommunens ställningstaganden för trafiksystemets utveckling 
och förbättrar samordningen av fysisk planering och trafikplanering. Den 
innehåller inga åtgärder och har därför inte heller någon budget eller tidplan, men 
den kommer att få konsekvenser i form av framtida åtgärder.

Planen ligger till grund för fortsatt arbete med åtgärdsplaner för trafik som dels är 
tjänstemännens stöd i det dagliga arbetet med kommunens fysiska planering och 
dels omfattar olika åtgärder. Planen innehåller övergripande principer, dvs. vad 
som ska uppnås. Åtgärdsplanen beskriver sedan hur detta ska uppnås.

Region Jönköpings läns förslag
Region Jönköpings län konstaterar att planen är god grund för den fortsatta 
planeringen och ställningstagandena är tydliga och konkreta. För att ge 
ställningstagandena ytterligare en dimension skulle ett förtydligande av olika 
aktörers ansvars för de olika ställningstagandena underlätta att förstå viktiga 
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samarbeten, exempelvis väghållarens ansvar för cykelvägarnas vilket kan vara 
kommunalt eller Trafikverkets eller Länstrafikens ansvar för trafikeringen. 

Planen kan även förtydligas genom att utveckla vikten av att trafiken samplaneras 
med bostadsplaneringen, samhällsplanering (ÖP och FÖP), övrig fysisk planering 
samt kollektivtrafiken. Även vad gäller näringslivets utveckling finns det nytta 
med att samplanera exempelvis möjligheten för hållbara godstransporter.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16
 Samrådshandling, plan för trafiken i Värnamo kommun
 Information och sändlista till samråd gällande Plan för trafiken i Värnamo 

kommun

Beslut skickas till
Värnamo kommun

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör
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YTTRANDE 1(2)
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Värnamo kommun
     
           

Yttrande över samråd kring plan för trafiken i 
Värnamo kommun
Region Jönköpings län har av Värnamo kommun getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad samrådshandling. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar 
följande yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län konstaterar att planen är god grund för den fortsatta 
planeringen och ställningstagandena är tydliga och konkreta. För att ge 
ställningstagandena ytterligare en dimension skulle ett förtydligande av olika 
aktörers ansvars för de olika ställningstagandena underlätta att förstå viktiga 
samarbeten, exempelvis väghållarens ansvar för cykelvägarnas vilket kan vara 
kommunalt eller Trafikverkets eller Länstrafikens ansvar för trafikeringen. Planen 
kan även förtydligas genom att utveckla vikten av att trafiken samplaneras med 
bostadsplaneringen, samhällsplanering(ÖP och FÖP), övrig fysisk planering samt 
kollektivtrafiken. Även vad gäller näringslivets utveckling finns det nytta med att 
samplanera exempelvis möjligheten för hållbara godstransporter.

Synpunkter på förslaget
Bakgrund
Värnamo kommuns plan för trafiken utgår ifrån och stödjer översiktsplanen, 
kommunens vision och övergripande mål. Den ska göra det möjligt för Värnamo 
att växa med attraktiva och hållbara livsmiljöer utan trafikproblem. T

Planen innehåller kommunens ställningstaganden för trafiksystemets utveckling 
och förbättrar samordningen av fysisk planering och trafikplanering. Den 
innehåller inga åtgärder och har därför inte heller någon budget eller tidplan, men 
den kommer att få konsekvenser i form av framtida åtgärder.

Planen ligger till grund för fortsatt arbete med åtgärdsplaner för trafik som dels är 
tjänstemännens stöd i det dagliga arbetet med kommunens fysiska planering och 
dels omfattar olika åtgärder. Planen innehåller övergripande principer, dvs. vad 
som ska uppnås. Åtgärdsplanen beskriver sedan hur detta ska uppnås.
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Region Jönköpings läns förslag
Region Jönköpings län konstaterar att planen är god grund för den fortsatta 
planeringen och ställningstagandena är tydliga och konkreta. För att ge 
ställningstagandena ytterligare en dimension skulle ett förtydligande av olika 
aktörers ansvars för de olika ställningstagandena underlätta att förstå viktiga 
samarbeten, exempelvis väghållarens ansvar för cykelvägarnas vilket kan vara 
kommunalt eller Trafikverkets eller Länstrafikens ansvar för trafikeringen. 

Planen kan även förtydligas genom att utveckla vikten av att trafiken samplaneras 
med bostadsplaneringen, samhällsplanering (ÖP och FÖP), övrig fysisk planering 
samt kollektivtrafiken. Även vad gäller näringslivets utveckling finns det nytta 
med att samplanera exempelvis möjligheten för hållbara godstransporter. 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö

Elisabet Eriksson 
Tf. Regional utvecklingsdirektör
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                            Samrådshandling                                           
                                             Dnr 14.0140.501                                      

  
  
  

Samråd kring 
PLAN FÖR TRAFIKEN 
i Värnamo kommun 

 
  
  
 UTSÄNDA HANDLINGAR: 
 Allmän information 
 Planen 
 Så här tas planen för trafiken fram  
 Sändlista 
  
  
 SAMRÅDSTID: JULI 2017  –  SEPTEMBER 2017  
 

 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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ALLMÄN INFORMATION 
 

     

PLAN FÖR TRAFIKEN  

i Värnamo kommun.  

 

SAMRÅD 
 

Plan för trafiken ska göra det möjligt för Värnamo att växa med attraktiva och hållbara 

livsmiljöer utan trafikproblem. Trafiksystemet i kommunen ska vara hållbart – miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt. 

 

Planen stödjer översiktsplanen. Den innehåller kommunens ställningstaganden för 

trafiksystemets utveckling och förbättrar samordningen av fysisk planering och 

trafikplanering. Planen innehåller inga åtgärder och har därför inte heller någon budget eller 

tidplan, men den kommer att få konsekvenser i form av framtida åtgärder. 

 

Planen ligger till grund för fortsatt arbete med åtgärdsplaner för trafik som dels är 

tjänstemännens stöd i det dagliga arbetet med kommunens fysiska planering och dels omfattar 

olika åtgärder. Planen innehåller övergripande principer, dvs. vad som ska uppnås. 

Åtgärdsplanen beskriver sedan hur detta ska uppnås. 

 

Allmänheten inbjuds att ta del av planen och lämna in sina synpunkter. 

 

Handlingarna finns utställda i Stadshusets foajé, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt 

Värnamo huvudbibliotek. De finns även tillgängliga på kommunens webbplats 

www.varnamo.se. 

 

I detta sammanhang vill vi också föreslå fastighetsägare, intresseorganisationer och liknande 

om att informera särskilt berörda hyresgäster, medlemmar m.m. om samrådet.  

 

SAMRÅDSTID: 1 juli 2017 - 30 september 2017 
 

Synpunkter på planförslaget lämnas i skriftlig form senast 30 september 2017 till någon av 

nedanstående adresser: 

▪ Värnamo kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, 331 83 

Värnamo 

▪ e-postadress: samhallsbyggnad@varnamo.se 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen,  

Anders Norén, tel 0370-37 72 15.  

 

Juli 2017 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

 

 Samrådshandling                                        
 Dnr 14.0140.501    
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Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
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Fastställd av: Xxxxx 
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott 
Dokumentansvarig: Anders Norén, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

 
Reglemente 
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter. 

Policy 
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området. 

Plan 
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation. 

Åtgärdsplan 
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. 

Riktlinje 
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 
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Inledning 
En övergripande trafikplanering är viktig för att en kommun ska kunna göra 

verksamhets- och investeringsplaneringen med långt perspektiv och för att 

tjänstemän inom detaljplanering, bygglov och väghållning ska kunna göra 

nödvändiga prioriteringar och avvägningar i det dagliga arbetet. Utöver 

ställningstagandena i översiktsplanen behövs en mer detaljerad plan för 

trafiken. 

Plan för trafiken ska utgå ifrån och stödja översiktsplanen, Värnamo kommuns 

vision och Värnamo kommuns övergripande mål. Den ska göra det möjligt för 

Värnamo att växa med attraktiva och hållbara livsmiljöer utan trafikproblem. 

Trafiksystemet i kommunen ska vara hållbart – miljömässigt, ekonomiskt och 

socialt. Samtidigt som kommunens befolkning ökar och en 

höghastighetsjärnväg med station planeras i kommunen så visar tidigare gjorda 

utredningar att delar av vägnätet i centrala Värnamo stad inte tål mer biltrafik. 

Att fortsätta att planera med målet att biltrafiken ska öka skulle kräva 

omfattande och kostsamma åtgärder i form av trafikleder, gatubreddningar och 

rivningar av bebyggelse i centrum. Stadsplaneringen måste därför ha som mål 

att en större del av framtidens trafik ska utgöras av mindre kostsamma och mer 

ytsnåla transportsätt som kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik. 

Planen innehåller kommunens ställningstaganden för trafiksystemets 

utveckling och förbättrar samordningen av fysisk planering och trafikplanering. 

Den innehåller inga åtgärder och har därför inte heller någon budget eller 

tidplan, men den kommer att få konsekvenser i form av framtida åtgärder. 

Planen ligger till grund för fortsatt arbete med åtgärdsplaner för trafik som dels 

är tjänstemännens stöd i det dagliga arbetet med kommunens fysiska planering 

och dels omfattar olika åtgärder. Planen innehåller övergripande principer, dvs. 

vad som ska uppnås. Åtgärdsplanen beskriver sedan hur detta ska uppnås. 

Plan för trafiken i Värnamo kommun är utarbetad 2016-2017 av tjänstemän på 

nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen med hjälp av tjänstemän från 

tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen, antagen av 

samhällsbyggnadsnämnden och slutligen fastställd av kommunfullmäktige i 

septober 2017. 

Avgränsning 
Planen innehåller inga geografiska, lokaliseringsmässiga eller tidssatta 

ställningstaganden. Den omfattar inte flygtrafik, båttrafik eller tågtrafik, inte 

friluftsliv eller turism och inte heller digital infrastruktur såsom bredband och 

fiber. Planen omfattar hela Värnamo kommun men det är i centralorten och 

tätorterna som behovet att kunna göra olika avvägningar som rör trafiken är 

som störst. 

Planen ger inte svar på alla frågor om trafiken. Det kommer fortfarande att 

finnas situationer då man måste göra avväganden från fall till fall. 

Sammanfattning och läsanvisning 
Kärnan i planen är ett antal ställningstaganden om trafikslagen. Ett 

ställningstagande består av en mening, till exempel ”Gångtrafik ska ses som ett 
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eget trafikslag med sina egna behov och förutsättningar”, och sammanfattar 

vad Värnamo kommun anser i frågan. Till varje ställningstagande hör ett 

förtydligande stycke text. 

Ställningstagandena använder kvalitativa formuleringar som ”hög prioritet”, 

”attraktiv”, ”goda möjligheter”, ”bra” och så vidare. De kvalitativa 

formuleringarna är tänkta att preciseras med kvantitativa kriterier i 

åtgärdsplanerna, dvs. det är först i åtgärdsplanerna som kommunen kommer att 

fastslå vad som ska räknas som ”bra”. 

Sist i planen redovisas hur den ska följas upp med olika åtgärdsplaner, vem 

som ansvarar för detta och när det ska göras. 

Ställingstagandena i sammanfattning 

 Gångtrafik ska ses som ett eget trafikslag med sina egna behov och 

förutsättningar. 

 Gångstråk ska vara attraktiva, säkra och trygga för alla. 

 I centrummiljöer och på huvudstråk i tätorterna ska gångtrafiken ha 

hög prioritet gentemot andra trafikslag. 

 Gångvägnätets drift och underhåll ska ha hög prioritet. 

 Cykeltrafik ska ses som ett eget trafikslag med sina egna behov och 

förutsättningar. 

 Cykelstråk ska vara attraktiva, säkra och trygga för alla. 

 På huvudstråk i tätorterna ska cykeltrafiken ha hög prioritet gentemot 

andra trafikslag. 

 Det ska finnas möjlighet att cykla mellan större tätorter i kommunen 

och till grannkommunerna. 

 Cykelparkeringar och annan service ska finnas i anslutning till viktiga 

målpunkter. 

 Cykelvägnätets drift och underhåll ska ha hög prioritet. 

 Planeringen av den byggda miljön ska ge förutsättningar för en hållbar 

kollektivtrafik. 

 Kollektivtrafiken ska ges god framkomlighet och hög prioritet 

gentemot biltrafiken. 

 Kollektivtrafikens stationer och knutpunkter ska stärkas och ha god 

utformning och tillgänglighet. 

 Kommunen ska verka för varierade kollektivtrafiklösningar som även 

ger landsbygden tillgång till kollektivtrafik. 

 Vägnätet på landsbygden ska hålla hög standard. 

 Invånarna i tätorterna ska ges goda möjligheter att välja andra 

transportsätt än bil. 

 Den som kör bil in i centrum ska inte åka ut utan att ha uträttat ett 

ärende. 

 Goda förutsättningar ska finnas för miljöanpassade motorfordon och 

alternativa drivmedel. 

 Kommunen ska främja samåkning, bilpooler, infarts- och 

pendlarparkeringar. 

 Gatumark ska i första hand användas för rörlig trafik – i fallande 

ordning gång, cykling, kollektivtrafik, näringslivets transporter och 

biltrafik. 

 Parkeringsplatser på kommunal mark ska i första hand användas för 

besöksparkering, inte för boende- eller arbetsplatsparkering. 

 Utbyggnad, drift, underhåll och övervakning av kommunal 

bilparkering ska finansieras av parkeringsavgifter. 
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 Kommunen ska verka för samlade bilparkeringslösningar och 

samnyttjande. 

 Kommunen ska verka för samordnade regler för besöksparkering i 

centrum. 

 Kommunen ska verka för goda cykelparkeringsmöjligheter på 

kvartersmark. 

 Kommunens parkeringspolitik ska möjliggöra bilfritt boende för den 

som önskar. 

 Utryckningstrafik ska kunna nå alla målpunkter i tätorterna effektivt 

och trafiksäkert. 

 Gods- och distributionstrafik ska genomföras effektivt, trafiksäkert och 

med minsta möjliga konflikt med andra trafikslag. 

 Kommunen ska verka för goda förutsättningar för att rida trafiksäkert 

och tryggt där behovet finns. 

 Fyrstegsprincipen ska tillämpas i samhällsbyggnadsprocessen. 

 Kommunen ska utgå ifrån nollvisionen i sitt trafiksäkerhetsarbete. 

 Väghållningen ska minimera skadeolyckorna. 

 Kommunen ska ta en aktiv roll i att informera om och stimulera 

användandet av hållbara transporter. 

Värnamo kommuns mål 
Vision 

Värnamo kommuns vision är ”Värnamo kommun – den mänskliga 

tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035.” Till visionen hör målkriterierna 

hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet. De mål som sätts på olika 

organisatoriska nivåer i kommunen ska bidra till att kommunen utvecklas 

inom de områdena. 

Plan för trafiken ger tjänstemän och politiker verktyg för att säkra att 

tillväxten kan ske med minsta möjliga negativa konsekvenser för invånarnas 

livsmiljöer. 

Övergripande mål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra övergripande mål för innevarande 

mandatperiod. 

 Delaktighet: medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens 

utveckling. 

 Kompetensförsörjning: arbetsgivare kan anställa de medarbetare de 

behöver. 

 Klimat: klimatsmarta val underlättas. 

 Kvalitet: grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för. 

När det gäller delaktighet så ger framtagandet av plan för trafiken 

medborgarna en chans att tycka till om hur trafiken ska hanteras i kommunen 

samtidigt som den färdiga planen underlättar för medarbetarnas arbete. 

När det gäller kompetensförsörjning så främjar planen en långsiktigt hållbar 

tillväxt där det är enkelt att bo och verka i Värnamo kommun. 

När det gäller klimat så innehåller planen en lång rad ställningstaganden som 

underlättar för alla som bor och verkar i kommunen att göra miljö- och 

klimatvänliga transportval. 

När det gäller kvalitet så framhåller planen att ställningstagandena ska 

konkretiseras i åtgärdsplaner. Därmed kan planering och genomförande av 
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åtgärder bygga på konstaterade behov och brister som avhjälps med lösningar 

som uppfyller åtgärdsplanernas kriterier och planens ställningstaganden. 

Planen ger också medarbetarna stöd att göra avväganden och fatta beslut på 

ett konsekvent sätt. 

Relevanta nämndsmål 
Nämnderna sätter mål för det egna ansvarsområdet, mål som baseras på de 

övergripande målen. Förvaltningarna arbetar efter nämndsmålen och sätter 

egna verksamhetsmål för att uppnå nämndsmålen. Plan för trafiken berör flera 

förvaltningar, framför allt samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska 

förvaltningen. 

 En attraktiv stadsbyggnad som präglas av hållbar arkitektur, trygghet 

och tillgänglighet. 

 Bra och säker miljö med trevliga park- och grönytor och väl 

fungerande infrastruktur 

 En jämn och hög kvalitet på gator och grönytor i såväl tätorten som 

kransorterna 

Plan för trafiken hjälper förvaltningarna att planera och prioritera 

trafikåtgärder och göra avvägningar mellan olika intressen. Detta underlättar 

förvaltningarnas arbete med attraktiv stadsbyggnad, väl fungerande 

infrastruktur och hög kvalitet. 

Planeringsförutsättningar 
Omvärldsanalys 
Analysföretaget Kairos Future tar i sin omvärldsanalys för Värnamo kommun 

från januari 2017 upp ett antal trender som påverkar Värnamo kommun. 

Urbaniseringen i världen, Sverige, Småland och Värnamo innebär att 

Värnamo stad kommer att fortsätta att framstå som mer attraktivt än de 

mindre orterna runtom och samtidigt framstå som mindre attraktivt i 

jämförelse med de större städerna i närheten, framför allt Jönköping och 

Växjö. Värnamo kan däremot erbjuda småstadskvaliteter som lugn, grönska 

och närhet vilket inte de större städerna kan. Kommunen behöver därför 

kunna hantera en befolkningstillväxt i Värnamo stad utan behöva göra avkall 

på småstadskvaliteterna. 

Hållbarhets- och klimatfrågor får större betydelse och det kommer att bli 

viktigare att anpassa städerna så att klimatpåverkan minskas, till exempel 

genom att minska användningen av fossila bränslen, öka kollektivtrafiken och 

cykla mer. 

Nuläge 
Översiktlig planering och befolkningstillväxt 

Parallellt med plan för trafiken tar kommunen fram en ny översiktsplan, ”Mitt 

Värnamo 2035”, som kommer att kunna antas under 2017. Översiktsplanen 

utgår ifrån Värnamo kommuns mål om 40 000 invånare till 2035 vilket 

innebär en befolkningsökning på omkring 7 000 personer de närmaste 20 

åren. Bedömningen är att tre fjärdedelar av befolkningstillväxten kommer att 

ske i Värnamo stad och resten på landsbygden och i de större tätorterna. I den 

så kallade Sverigeförhandlingen har kommunen lovat att det ska byggas 1 770 

bostäder i Värnamo stad till 2035 men för att klara den önskade tillväxten 

krävs ytterligare ungefär 1 000 bostäder i staden. 
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Under framtagandet av den nu gällande översiktsplanen för Värnamo stad, 

från 2006, så beställdes en trafikutredning från konsultbolaget Tyréns. 

Rapporten innehåller en konventionell trafikalstringsutredning för Värnamo 

stad och de utbyggnadsområden som pekas ut i översiktsplanen och en 

kapacitetsutredning av sex centralt belägna korsningar (Galgaplan, 

Lasarettsplan, Plombohusplan, Malmöplan, Sveaplan och 

Köpmangatan/Myntgatan). Resultatet visar att vid maximal utbyggnad av 

områdena, omkring 2 800 bostäder och 470 hektar industrimark, så kommer 

den så kallade belastningsgraden under maxtimman vid fem av sex korsningar 

att ligga runt 1,0 och vid den sjätte korsningen (Plombohusplan) närma sig 

0,8. Vid en belastningsgrad på 0,7 så kommer det upplevas som problematiskt 

att komma ut i korsningen och vid 1,0 så uppstår växande köer. För att 

vägnätet i Värnamo stad ska klara av den planerade befolkningsökningen så 

krävs därför åtgärder, antingen i form av kraftigt utbyggd infrastruktur för 

motortrafik eller i form av åtgärder som gör att en större del av trafiktillväxten 

sker med andra trafikslag än privatbilism. 

Infrastruktur 
Värnamo kommun ligger i sydvästra Småland och genomkorsas av europaväg 

4, riksväg 27 samt länsvägarna 127 och 151. Längst i norr berörs kommunen 

också av länsväg 152. Vägarna ger kommunen goda förbindelser med hela 

Sydsverige. 

Värnamo stad är också en regional järnvägsknut där Kust-till-kustbanan 

mellan Göteborg, Kalmar och Karlskrona korsas av de småländska 

lokalbanorna mellan Jönköping, Nässjö och Halmstad. Via Alvesta har 

Värnamo förbindelse med tåg mot Skåne och Mälardalen och den framtida 

höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Skåne planeras få en station i 

Värnamo, något som kommer att öka kommunens betydelse som 

järnvägsknut. 

Reguljär flyg- eller båttrafik saknas i kommunen. 

Resande  
I mars och april 2012 genomfördes en omfattande resvaneundersökning för 

Blekinge, Småland och Öland (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 

Blekinge län). I Värnamo kommun tillfrågades 2 844 slumpvist utvalda 

invånare i åldrarna 16-84 år om sina resvanor varav 1 327 svarade. 

Arbetspendling: 

 Omkring 60 % av alla arbets- och studieresor görs inom kommunen. 

 9 % av resorna görs till och från Gislaveds kommun, 6 % till och från 

Gnosjö, 6 % till och från Vaggeryd och 3 % till och från Ljungby. 

Resterande 16 % görs till övriga Sverige. 

Tillgång till färdmedel: 

 49 % av invånarna i Värnamo kommun har tillgång till minst två bilar 

medan 77 % har tillgång till minst två cyklar. Endast 7 resp. 6 % 

saknar tillgång till bil eller cykel. 

 80 % av invånarna saknar tillgång till reskort i kollektivtrafiken. 5 % 

har periodkort, övriga har någon form av värdekort eller specialkort 

(skolkort, färdtjänst och liknande). 

 Män har något högre tillgång till bilar och cyklar medan kvinnor har 

något högre tillgång till kollektivtrafikkort. 
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Olika färdmedels andel av resandet: 

 I kommunen görs 70 % av resorna med bil, 12 % till fots, 13 % med 

cykel och 3 % med tåg och buss. 

 I Värnamo tätort görs 63 % av vardagsresorna med bil, 27 % med 

cykel och resten, cirka 10 % till fots. Kollektivtrafikens andel av 

resandet inom tätorten är försumbar. 

 Av arbetsresorna i kommunen upp till 5 km görs 53 % i bil, 31 % 

med cykel och 15 % till fots. 

 Av arbetsresorna i kommunen mellan 5 och 10 km görs 77 % med 

bil, 15 % med cykel, 4 % med buss, 2 % till fots och 2 % med annat 

transportsätt (bl.a. tåg). 

Attityd till förändrat bilanvändande: 

 40 % av invånarna använder bil till de flesta resorna och avser 

fortsätta att göra det. 

 19 % av invånarna använder bil till de flesta resorna men funderar på 

att minska sin bilanvändning. 

 12 % av invånarna använder bil till de flesta resorna och har redan 

börjat ersätta bilresorna med andra färdmedel. 

 30 % använder sällan bil och tänker därför inte ändra sitt vardagliga 

bilresande. 

Jämfört med regionen som helhet: 

 Värnamo kommuns invånare har något högre tillgång till bilar och 

cyklar. 

 Invånarna har något lägre tillgång till kollektivtrafikkort. 

 Invånarna åker något mindre bil och cyklar något mer. 

 Invånarna åker mycket mindre buss och tåg. 

 Invånarna är något mer positiva till att minska sitt framtida 

bilresande. 

Strategier och metoder 
Strategi – Ett hållbart trafiksystem  
Ett miljömässigt hållbart trafiksystem är yteffektivt, orsakar lite buller, ger små 

utsläppsmängder och förbrukar lite resurser. Det främjar andra transportmedel 

än bil och utnyttjar befintlig infrastruktur så långt det är möjligt.  

Ett socialt hållbart trafiksystem är säkert och tillgängligt för alla, främjar en 

god hälsa och bidrar till attraktiva livsmiljöer i såväl tätort som på 

landsbygden.  

Ett ekonomiskt hållbart trafiksystem är effektivt och långsiktigt. Det utnyttjar 

befintlig infrastruktur på ett bra sätt, minimerar behovet av nyinvesteringar och 

gör samhällets funktioner tillgängliga. Det hjälper Värnamo kommun att 

behålla sin position som viktig industrikommun och lokalt centrum i västra 

Småland. 

Metoder 
Ett antal ställningstaganden för trafiken i Värnamo kommun talar om 

vad kommunen vill och måste göra för att uppnå ett hållbart 

trafiksystem. Ställningstagandena säger framför allt när, var och hur 

man ska prioritera mellan olika trafikslag. 
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Trafikslagen 
Gångtrafik  

Förutsättningar 
Alla resor påbörjas och avslutas till fots. Vi promenerar för att nå andra 

transportsätt, våra målpunkter, för motion, rekreation och för socialt umgänge. 

Att promenera är ett flexibelt färdsätt som är bra både för vår egen hälsa och 

för miljön. Gångvänliga miljöer gör våra stadsmiljöer levande, tryggare och 

mer attraktiva. 

Fotgängare finns i alla åldrar, samhällsklasser och funktionsvariationer. Det 

innebär att många fotgängare är beroende av olika tekniska hjälpmedel för sin 

förflyttning – t.ex. barnvagn, rullstol eller käpp. Även om 

hastighetsspridningen mellan olika typer av fotgängare är liten så ställer de 

olika krav på trafikmiljöns utformning.  

Att promenera är ett miljövänligt och hälsosamt sätt att ta sig fram och 

fotgängare bidrar till levande stadsmiljöer. Samtidigt är gångtrafiken också ett 

känsligt färdsätt. Som fotgängare kan man uppleva sig som oskyddad och 

otrygg, större vägar och annat kan utgöra barriärer och man är utsatt för väder 

och vind och ibland halka. Dessutom möts fotgängare med olika 

funktionsnedsättningar ofta av hinder som begränsar tillgängligheten.  

I svensk planeringstradition har gångtrafik och cykeltrafik setts som ett och 

samma trafikslag, ”gång- och cykeltrafik”, trots att de som transportmedel 

skiljer sig markant åt. Gångtrafikanter kan på vissa platser uppleva en 

otrygghet när de ska dela utrymme med cyklister och omvänt kan cyklister 

uppleva att fotgängare begränsar deras framkomlighet. Gångtrafikanter med 

syn- eller hörselnedsättningar är särskilt otrygga då de tvingas dela utrymme 

med cykeltrafikanter. 

Gångtrafikens styrka är förflyttningar upp till två kilometer (cirka 20 minuters 

promenad). Det innebär att gångtrafik är attraktivt vid förflyttningar i 

kommunens mindre tätorter och i stora delar av Värnamo stad. 

Gångtrafiknätet är väl utbyggt i Värnamo stad och de större tätorterna. I 

Värnamos ytterområden och längs större gator är det dock vanligt att ytorna 

delas med cykeltrafiken. I mindre tätorter och på landsbygden saknas vanligen 

gånginfrastruktur och gångtrafikanterna är där hänvisade till vägkanter och 

vägrenar. 

För att gångtrafiken inom tätorterna ska öka så måste gångstråk vara gena, 

trygga och upplevelserika. Där korsningar med motortrafik ska anpassas för 

personer med synnedsättningar krävs att cykeltrafiken i förekommande fall 

separeras från gångtrafiken. 

Plan- och bygglagen säger att personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga ska kunna använda tomter och allmänna platser och att 

enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Lagkraven preciseras i Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet på allmänna platser (ALM) 

resp. föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder (HIN).  

Ställningstaganden 
Gångtrafik ska ses som ett eget trafikslag med sina egna behov och 

förutsättningar. 

I modern svensk trafikplanering har gångtrafik setts som en del av trafikslaget 

”gång- och cykeltrafik” trots att gångtrafik och cykeltrafik har helt olika 

trafikregler och fysiska förutsättningar. Gående, framför allt äldre och personer 

med synnedsättning, känner sig ofta otrygga när de tvingas dela ytor med 
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cykeltrafik. Genom att se gångtrafik som ett eget trafikslag blir det enklare att 

vidta åtgärder för att förbättra för gångtrafiken. 

Gångstråk ska vara attraktiva, säkra och trygga för alla. 

Ett attraktivt gångstråk är tillräckligt brett för att rymma olika typer av 

gångtrafikanter, har en hög standard på gångytan, är gent och går genom en 

upplevelserik miljö. Synskadade kan orientera sig längs stråket, det finns tydlig 

skyltning och det finns bänkar och andra vilplatser för de som har svårt att röra 

sig. 

Ett säkert gångstråk har hastighetssäkrade korsningar för att undvika 

kollisionsolyckor och en hög standard på drift och underhåll för att undvika 

halkolyckor. 

Ett tryggt gångstråk är separerat från cykeltrafik och motortrafik, väl belyst och 

går inte genom mörka och svåröverskådliga miljöer. 

I centrummiljöer och på huvudstråk i tätorterna ska gångtrafiken ha hög 

prioritet gentemot andra trafikslag. 

Där man behöver göra prioriteringar mellan trafikslagen ska gångtrafiken 

prioriteras. Det kan kräva åtgärder som separering från andra trafikslag och 

hastighetssäkring av korsningspunkter. Ett huvudnät för gångtrafik ska pekas ut 

i en åtgärdsplan. 

Gångvägnätets drift och underhåll ska ha hög prioritet. 

Traditionellt underhålls och snöröjs körbanor för motortrafik bättre än andra 

ytor trots att motorfordon är mindre känsliga för dåligt väglag. Det gör andra 

trafikslag, som gångtrafik, mindre attraktiva och mindre trafiksäkra. 

Huvudnätet för gångtrafik ska ha en högre driftsstandard än bilvägnätet. 

Cykeltrafik  
Förutsättningar 

Cykeln som transportmedel är en viktig del i ett hållbart trafiksystem. Det är ett 

lättillgängligt, ytsnålt, miljövänligt och hälsofrämjande transportmedel som 

också är relativt snabbt på kortare sträckor. Cykeln gör det enkelt, snabbt och 

billigt att förflytta sig inom tätorten, oberoende av tidtabeller, trafikstockningar 

och parkeringsproblem. Liksom gångtrafiken är cykeltrafiken känslig för 

väder, vind och väglag och kan upplevas otrygg i närheten av stor eller tung 

motortrafik. 

Cykeltrafiken är ett heterogent trafikslag som rymmer många olika typer av 

cyklister och cyklar – barn, flanörcyklister, pendlare, cykelkärror, lastcyklar, 

handikappcyklar med mera. Hastighetsspridningen är stor och varierar från 

strax över promenadfart till cirka 30 km/h. Även vissa motordrivna fordon, till 

exempel mopeder klass II, räknas till cyklarna. 

Cykeltrafikens styrka är förflyttningar upp till fem kilometer (cirka 20 minuters 

cykelfärd). Med elassisterad cykel (elcykel) kan räckvidden utökas ytterligare. 

Lastcyklar och cykelkärror gör cykeln användbar även för transporter men 

ställer större krav på infrastrukturen. 

Värnamo stad har goda förutsättningar för cykeltrafik. Tätorten är 

förhållandevis kompakt och tätbefolkad och nästan hela tätorten ligger inom 

2,5 km från Centralplan. Det innebär att en resa tvärs över hela tätorten nästan 

aldrig överstiger 5 kilometers längd. Den stora nivåskillnaden mellan östra och 

västra Värnamo utgör däremot en barriär tillsammans med järnvägen. 
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I kommunens mindre tätorter är avstånden korta och därmed gynnsamma för 

cykeltrafik inom tätorten. Eftersom mycket av servicen och många 

arbetsplatser finns i Värnamo stad så kommer däremot arbets- och 

ärenderesorna i allmänhet att vara för långa för att cykelresan ska vara praktisk. 

Mellan tätorterna i kommunen finns en potential för arbetspendling på cykel i 

upp till 10 km (30-40 minuters cykelfärd). Sommartid finns också en potential 

för cykelturism. 

För att cyklingen inom tätorterna ska öka måste cykelfärden upplevas som 

enklare och bekvämare än alternativen, från startpunkten till målpunkten. Det 

kräver en standardhöjning av den befintliga infrastrukturen, viss utbyggnad av 

ny infrastruktur och utbyggnad av cykelparkeringen vid bostäder, arbetsplatser, 

handel och besöksmål. Det kräver också att driften och underhållet av 

cykelinfrastrukturen utvecklas. 

För att cyklingen mellan tätorterna ska öka krävs att cykelmöjligheterna längs 

det statliga vägnätet förbättras. Ett vanligt exempel är att cykling oftast 

omöjliggörs nästan helt när en 13-metersväg med breda vägrenar byggs om till 

trefältsväg med mitträcke.  

Ställningstaganden 
Cykeltrafik ska ses som ett eget trafikslag med sina egna behov och 

förutsättningar. 

I modern svensk trafikplanering har cykeltrafik setts som en del av trafikslaget 

”gång- och cykeltrafik” trots att cykeltrafik och gångtrafik har helt olika 

trafikregler och fysiska förutsättningar. I stadstrafik är hastighetsskillnaden 

mellan en cyklist och en bilist ofta mindre än mellan en cyklist och en gående. 

Många cyklister väljer att hellre cykla i körbanan med motortrafiken än att 

behöva samsas med gående. Genom att se cykeltrafik som ett eget trafikslag 

blir det enklare att vidta åtgärder för att förbättra för cykeltrafiken. 

Cykelstråk ska vara attraktiva, säkra och trygga för alla. 

Ett attraktivt cykelstråk är brett nog att rymma alla typer av cyklister och 

cyklar. Cykelstråket ska vara gent, sammanhängande och logiskt. Det ska alltid 

framgå tydligt hur man ska cykla oavsett åt vilket håll man ska och 

riktningsförändringar ska undvikas. Utformning, skyltning och vägvisning ska 

göra det lätt att följa gällande trafikregler. 

Ett säkert cykelstråk är brett nog att klara omkörningar och möten och har inga 

fasta hinder i, eller direkt intill, stråket. Det är utformat för att minimera 

konflikterna med motortrafik och gångtrafik och har hastighetssäkrade 

korsningar där det behövs för att undvika kollisionsolyckor. Drift- och 

underhållsstandarden är hög för att undvika singelolyckor. 

Ett tryggt cykelstråk är separerat från snabb eller tung motortrafik, väl belyst 

och går inte genom mörka och svåröverskådliga miljöer. 

Kriterier för utformning av cykelnätet ska tas fram i en åtgärdsplan. 

På huvudstråk i tätorterna ska cykeltrafiken ha hög prioritet gentemot 

andra trafikslag. 

Där man behöver göra prioriteringar mellan trafikslagen ska cykeltrafiken 

prioriteras. Det kan kräva åtgärder som separering från andra trafikslag och 

hastighetssäkring av korsningspunkter. Ett huvudnät för cykeltrafik ska pekas 

ut i en åtgärdsplan. 
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Det ska finnas möjlighet att cykla mellan större tätorter i kommunen och 

till grannkommunerna. 

Idag saknas helt vägvisning för cykeltrafik utanför Värnamo stad. Med vissa 

fysiska åtgärder och vägvisning som pekar ut lämplig väg underlättas cykling 

även utanför staden. Eftersom kommunen i regel inte är väghållare utanför 

större tätorter kräver åtgärderna samarbete med staten, andra väghållare liksom 

med grannkommunerna.  

Cykelparkeringar och annan service ska finnas i anslutning till viktiga 

målpunkter. 

Varje cykelresa påbörjas och avslutas med att cykeln står parkerad men idag 

saknas helt kriterier för cykelparkering i Värnamo kommun. En åtgärdsplan 

ska tas fram med kriterier för cykelparkering och annan service i anslutning till 

offentliga målpunkter, bostäder och arbetsplatser. 

Cykelvägnätets drift och underhåll ska ha hög prioritet. 

Traditionellt underhålls och snöröjs körbanor för motortrafik bättre än andra 

ytor trots att motorfordon är mindre känsliga för dåligt väglag. Det gör andra 

trafikslag, som cykeltrafik, mindre attraktiva och mindre trafiksäkra. 

Huvudnätet för cykeltrafik ska ha en högre driftsstandard än bilvägnätet.  

Kollektivtrafik  
Förutsättningar 

I strävan efter ett hållbart trafiksystem spelar kollektivtrafiken en viktig roll. En 

buss eller ett tåg rymmer många personer som om de satt i varsin bil skulle 

kräva en betydligt större yta på gator och parkeringar. Att resa kollektivt ger 

också möjligheten att under restiden koncentrera sig på annat än vägen man kör 

på, exempelvis arbeta eller bara koppla av.  

Kollektivtrafik är ett enkelt och billigt sätt att förflytta sig inom och mellan 

tätorter utan några särskilda förkunskaper eller kapitalinsats. Nackdelen är att 

man är bunden till linjesträckningar och tidtabeller vilket gör att man kanske 

inte kan resa exakt dit man vill exakt när man vill. Linjerna går ofta mellan 

ytterområde och centrum, eller mellan omland och centralort, vilket gör resor 

”på tvären” besvärliga. 

Kollektivtrafikens styrka är vardagliga punkt-till-punktresor på upp till en 

timmes restid, till exempel arbets- eller skolpendling. För enstaka längre 

fritidsresor finns ingen egentlig längsta acceptabel restid.  

Kollektivtrafiken i Värnamo kommun utgörs i huvudsak av ett antal regionala 

buss- och tågförbindelser mellan kommunens större tätorter och till 

grannkommunerna samt av stadsbusstrafiken i Värnamo. Förutsättningarna för 

regional arbetspendling med buss eller tåg till centrala Värnamo är därmed 

goda. Värnamo station är kommunens största kollektivtrafikknut men det finns 

också andra platser i kommunen där man kan byta färdmedel. 

Stadsbusstrafiken i Värnamo är begränsad men under 2017 startar Jönköpings 

länstrafik en kraftigt utökad busstrafik med nya linjer och högre turtäthet som 

kommer att öka tillgängligheten till både lokal och regional kollektivtrafik i 

Värnamo stad. 

För att kollektivtrafikresandet i kommunen ska öka krävs hög turtäthet, fasta 

tidtabeller, god tillgänglighet till viktiga resmål samt attraktiva hållplatser och 

knutpunkter där man kan byta mellan linjer och färdmedel. Det är dock viktigt 

att en resandeökning inte sker på bekostnad av cykling eller gång.  
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Ställningstaganden 

Planeringen av den byggda miljön ska ge förutsättningar för en hållbar 

kollektivtrafik. 

Ny bebyggelse ska i första hand lokaliseras inom nära gångavstånd från 

befintliga hållplatser eller på ett sådant sätt att förutsättningar ges för en 

framtida kollektivtrafik med gen linjesträckning och god turtäthet. 

Kollektivtrafiken ska ges god framkomlighet och hög prioritet gentemot 

biltrafiken. 

Där man behöver göra prioriteringar mellan kollektivtrafik och annan 

motortrafik ska kollektivtrafiken prioriteras. Det kan kräva trafikregler som ger 

busstrafiken företräde eller fysiska åtgärder som till exempel stopphållplatser, 

timglashållplatser, reserverade körfält eller bussgator. 

Kollektivtrafikens stationer och knutpunkter ska stärkas och ha god 

utformning och tillgänglighet. 

Större hållplatser och knutpunkter i kollektivtrafiken ska vara lättillgängliga 

med olika trafikslag och ha en hög standard för de väntande resenärerna. 

Åtgärder kan kräva samverkan med andra aktörer än kommunen som förvaltar 

hållplatser, till exempel Trafikverket. Principer för utformning av olika typer 

av hållplatser ska tas fram i en åtgärdsplan. 

Kommunen ska verka för varierade kollektivtrafiklösningar som även ger 

landsbygden tillgång till kollektivtrafik. 

Exempel på andra typer av kollektiva trafiklösningar är anropsstyrd busstrafik, 

merutnyttjande av skolbussar och samåkning mellan privatpersoner.  

Biltrafik  
Förutsättningar 

Idag är bilen det överlägset populäraste färdmedlet för invånarna i Värnamo. 

Trots att en bil är dyr i både inköp och drift jämfört med andra trafikslag är den 

så flexibel och bekväm att det är värt kostnaderna. På längre sträckor är 

restiden dörr till dörr överlägsen de flesta andra trafikslag. Samtidigt finns 

nackdelarna i form av utsläpp, trängsel, buller, hälsorisker, trafikfaror och 

barriäreffekter. Kapacitetsutnyttjandet i biltrafiken är dessutom lågt: en vanlig 

personbil står parkerad upp till 23 timmar per dygn och används ofta bara av en 

person. Bilen är viktig för att landsbygden ska kunna leva samtidigt som de 

negativa konsekvenserna är som störst i tätorterna. För att uppnå ett hållbart 

trafiksystem är det tydligt att det totala bilkörandet måste minska. 

På Värnamos landsbygd spelar bilen en viktig roll i mångas vardag. En del av 

kommunens invånare bor utanför tätorterna och deras närområden, på platser 

där alternativen till att använda bil ofta är få och avstånden till olika 

målpunkter är stora. Samtidigt används idag bilen även till många korta resor 

inne i tätorterna, resor som lika gärna skulle kunna ske till fots, med cykel eller 

med kollektivtrafik. Målsättningen är att bilen används för de resor där den 

faktiskt behövs och inte annars. Minskad biltrafik har många fördelar. Övriga 

trafikslag ges bättre förutsättningar, utsläppen minskar, trängseln blir mindre 

och det hälsoskadliga stillasittandet minskar. Dessutom är det positivt för den 

kvarvarande biltrafiken i och med att färre bilar ska dela på utrymmet i 

trafiksystemet och framkomligheten därmed blir bättre. 

Parallellt med en minskad biltrafik går också utvecklingen framåt när det gäller 

bilarnas teknik och mer miljövänliga drivmedel. Värnamo kommun har på 

vissa platser installerat laddstolpar för elbilar och vid E4 finns en tankstation 

för biogas. 
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Vägnätet för bilar och annan motortrafik är mycket väl utbyggt i hela Värnamo 

kommun. De flesta vägarna utanför större tätorter är dock inte kommunala utan 

enskilda eller statliga. De statliga vägarna förvaltas av Trafikverket och 

finansieras av staten. De enskilda vägarna förvaltas av vägföreningar, 

vägsamfälligheter eller enskilda fastighetsägare och finansieras av ägarna, ofta 

med ekonomiskt bidrag från kommunen och staten.  

Ställningstaganden 
Vägnätet på landsbygden ska hålla hög standard. 

Kommunen ska utveckla samarbetet med övriga väghållare för att säkra att det 

icke-kommunala vägnätet håller en hög standard vad beträffar utformning, drift 

och underhåll. 

Invånarna i tätorterna ska ges goda möjligheter att välja andra 

transportsätt än bil. 

Vid bostäder, arbetsplatser och viktiga målpunkter ska det finnas bra 

cykelparkering Invånarna ska ha tillgång till bra gångvägar, bra cykelvägar och 

bra kollektivtrafik. Principer och kriterier för utformning av olika typer av 

infrastruktur ska tas fram i en åtgärdsplan. 

Den som kör bil in i centrum ska inte åka ut utan att ha uträttat ett 

ärende. 

I tätorternas centrum ska trafik med målpunkt i centrum prioriteras framför 

genomfartstrafiken. Genomfartstrafiken ska ges goda möjligheter till kringfart 

på huvudgator utanför eller i utkanten av tätorter. Åtgärder som försvårar för 

genomfartstrafiken kan användas vid behov. Ett huvudnät för motortrafik ska 

pekas ut i en åtgärdsplan. 

Goda förutsättningar ska finnas för miljöanpassade motorfordon och 

alternativa drivmedel. 

Kommunen ska underlätta etableringen av infrastruktur för nya drivmedel (till 

exempel el, natur- och biogas eller vätgas). Kriterier för laddinfrastruktur på 

privata och kommunala parkeringsanläggningar ska tas fram i en åtgärdsplan. 

All etablering och användning av drivmedelsinfrastruktur ska på sikt 

finansieras av brukaravgifter. 

Kommunen ska främja samåkning, bilpooler, infarts- och 

pendlarparkeringar. 

Lämpliga samåknings-, infarts- och pendlarparkeringar ska pekas ut i en 

åtgärdsplan. Kommunen och kommunala bolag ska verka för lösningar där de 

egna bilarna kan merutnyttjas utanför arbetstid. Kriterier för bilpooler i 

bostadsprojekt ska tas fram i en åtgärdsplan.  

Parkering  
Förutsättningar 

Värnamo är sedan gammalt en centralort för handel och service i sydvästra 

Småland och biltillgängligheten för besökare från omlandet är därför viktig för 

stadens näringsliv. Men i en växande stad är ytorna i centrum begränsade och 

olika anspråk konkurrerar om markytorna. Det är därför viktigt att de allmänna 

parkeringsplatserna i centrum i första hand används av besökare, inte av 

boende eller arbetspendlare. 

Bilparkering är viktig för dem som har svårt att använda andra färdmedel eller 

promenera längre sträckor. Samtidigt tar bilparkering stora ytor i anspråk och 
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enkelheten i att parkera bilen nära sin målpunkt kan också medföra att folk 

väljer bilen framför andra, mer hållbara färdsätt.  

Bilparkeringens roll i tätorterna ska vara att stödja de olika funktionerna i 

stadsmiljön, exempelvis handel, service och kollektivtrafiknoder. Ökad 

omsättning på parkeringsplatserna förbättrar tillgängligheten till dessa för 

bilburna besökare medan långtidsparkerade bilar istället hämmar 

tillgängligheten. En balans mellan tillgänglighet och efterfrågan på 

parkeringsplatser bör råda.  

På samma sätt är den allmänna cykelparkeringen i tätorterna till för att skapa 

tillgänglighet till tätortens målpunkter medan boende och anställda ska parkera 

på kvartersmark. 

Det finns olika styrmedel för att hantera parkeringssituationen i tätorterna. 

Placering och utformning av parkeringsplatser för framför allt cyklar och bilar 

är viktigt för att tillgängliggöra olika samhällsfunktioner och målpunkter. 

Genom att kommunen är den dominerande ägaren av allmänna 

parkeringsplatser kontrollerar man marknaden genom prissättning och 

tidsreglering. Parkering på kvartersmark kontrolleras med detaljplaner och 

bygglov. Styrning av parkeringsmöjligheterna har i sin tur ofta påverkan på 

folks val av transportmedel. 

I Värnamos kommersiella centrum finns parkeringsplatser för cirka 1 400 bilar 

och ställ för cirka 400 cyklar. Enligt den inventering av 

bilparkeringsbeläggningen i centrum som gjordes 2013 och 2016 finns cirka 

400 tomma bilplatser vid maximal beläggning men de lediga platserna är 

ojämnt fördelade. Någon inventering av antalet parkerade cyklar har inte gjorts. 

Utanför cykelställ är det dock generellt tillåtet att parkera cykeln om den inte 

hindrar eller stör trafiken. 

Plan- och bygglagen ger kommunerna långtgående rätt att genom detaljplan 

och bygglov reglera markanvändningen för alla fastigheter, även dem som 

kommunen inte själv äger. Lagen säger att det ska finnas utrymme för 

parkering ”i skälig utsträckning” på en tomt men säger också att om det inte 

finns tillräckligt utrymme på en tomt att ordna både friyta och parkering så ska 

man i första hand ordna friyta. 

Boverkets byggregler anger att angöringsplatser för bilar och parkeringsplatser 

för rörelsehindrade ska finnas inom 25 meter från entréer. Detta gäller både på 

kvartersmark och allmän platsmark. 

Befintliga ställningstaganden 
Värnamo kommuns energi- och klimatstrategi innehåller åtgärden 

”miljöstyrande parkeringsavgifter” som innebär att avgift för bilparkering ska 

tas ut för att gynna cykel och gång och för att täcka kommunens kostnader för 

bilparkering. Åtgärden är inte genomförd.  

Ställningstaganden 
Gatumark ska i första hand användas för rörlig trafik – i fallande ordning 

gång, cykling, kollektivtrafik, näringslivets transporter och biltrafik. 

Där det krävs för ett högre prioriterat ändamål kan parkeringsytor tas bort till 

förmån för körytor och körbaneutrymme tas bort till förmån för högre 

prioriterade trafikslag.  

Parkeringsplatser på kommunal mark ska i första hand användas för 

besöksparkering, inte för boende- eller arbetsplatsparkering. 
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Boende- och arbetsplatsparkering ska i första hand ske på kvartersmark. 

Parkeringsregler som försvårar för boende- och arbetsparkering på kommunal 

mark kan införas för att underlätta för besöksparkering och för att uppmuntra 

till boende- och arbetsparkering på kvartersmark. 

Utbyggnad, drift, underhåll och övervakning av kommunal bilparkering 

ska finansieras av parkeringsavgifter. 

Idag tas endast begränsade avgifter ut för bilparkering. Drift, underhåll och 

övervakning av parkeringsplatser särskiljs inte i budgeten men 2015 

uppskattade tekniska förvaltningen att parkeringen kostar kommunen mellan 

300 000 och 400 000 kronor netto per år. Till detta kommer nyinvesteringar 

och större reinvesteringar i parkering, kostnader som budgeteras särskilt. För 

att inte parkering ska konkurrera om skattepengar med andra behov behöver 

intäkterna från parkering höjas genom fler och högre parkeringsavgifter. 

Kommunen ska verka för samlade bilparkeringslösningar och 

samnyttjande. 

Vid planering av tätare bebyggelse ska kommunen verka för samlade 

bilparkeringslösningar och att samma bilparkeringsplatser kan användas till 

parkering för olika ändamål vid olika tidpunkter. Det ger förutsättningar för en 

effektivare användning av parkeringsytorna. 

Kommunen ska verka för samordnade regler för besöksparkering i 

centrum. 

I tätorternas centrum, där det kan finnas flera olika fastighetsägare som 

erbjuder parkering, bör regler och betalsystem samordnas för att underlätta för 

besökare.  

Kommunen ska verka för goda cykelparkeringsmöjligheter på 

kvartersmark. 

Gällande parkeringsnorm behandlar bara bilparkering, inte cykelparkering. För 

att säkerställa att allmän cykelparkering är tillgänglig för besökare krävs goda 

parkeringsmöjligheter även på kvartersmark för boende och anställda. Kriterier 

för cykelparkering ska tas fram i en åtgärdsplan. Åtgärderna måste genomföras 

i samverkan mellan kommunerna och fastighetsägarna. 

Kommunens parkeringspolitik ska möjliggöra bilfritt boende för den som 

önskar. 

Idag är det vanligt att hela eller nästan hela kostnaden för parkering är inbakad 

i boendekostnaden vilket osynliggör kostnaden och fördyrar boendet för den 

som inte har bil, däribland många unga och låginkomsttagare. Kommunen ska 

verka för att fastighetsägare debiterar bilparkering separat och använda regler 

och taxor för kommunal parkering så att fastighetsägare uppmuntras att 

debitera den fulla kostnaden. Kommunens framtida styrdokument för parkering 

ska innehålla förslag till åtgärder som sänker minimiantalet 

bilparkeringsplatser för exploatörer och fastighetsägare i samband med 

bygglov.  

Övrigt  
Utryckningstrafik 

Utryckningstrafiken utgörs i huvudsak av räddningstjänsten, 

ambulanssjukvården och polisen. I akuta situationer behöver 

utryckningstrafiken använda kommunens vägnät för att snabbt nå fram till mål 

i tätorterna. Att vidta åtgärder för att öka trafiksäkerheten och attraktiviteten i 

290



17 ( 21 ) 
Plan för trafiken 

 
stadsrummet kan därför komma i konflikt med utryckningstrafikens behov av 

framkomlighet. 

Utryckningstrafik ska kunna nå alla målpunkter i tätorterna effektivt och 

trafiksäkert. 

Ett huvudnät för utryckningstrafik ska pekas ut i en åtgärdsplan. På huvudnätet 

ska särskild hänsyn tas till utryckningstrafikens behov av framkomlighet.  

 Näringslivets transporter 
Näringslivets transporter utgörs i huvudsak av godstrafik till och från industrier 

och distributionstrafik till butiker och serviceinrättningar. De är en 

förutsättning för fungerande verksamheter som ger sysselsättning och service 

samtidigt som transportfordonen är stora, bullriga och utgör en trafikfara för 

framför allt gående och cyklister. 

Gods- och distributionstrafik ska genomföras effektivt, trafiksäkert och 

med minsta möjliga konflikt med andra trafikslag. 

Ett huvudnät för godstrafik ska pekas ut i en åtgärdsplan. Varudistribution på 

gågator kan behöva regleras ytterligare.  

Ridning 
Ridning är ett transportsätt med marginell betydelse i vardagen. Samtidigt är 

hästhållning och ridning en populär fritidssysselsättning på landsbygden och 

det kan finnas platser där ridningen kommer i konflikt med andra trafikslag. 

Kommunen ska verka för goda förutsättningar för att rida trafiksäkert 

och tryggt där behovet finns. 

Där ridningen kommer i konflikt med andra trafikslag kan fysiska åtgärder 

såsom särskilda ridvägar, hastighetssänkningar eller hastighetssäkringar av 

biltrafiken krävas. Ridning eller ledning av kreatur räknas som fordonstrafik 

och är inte tillåten på gång- eller cykelinfrastruktur utan särskilt beslut från 

väghållaren. 

Samhällsplanering 
Fyrstegsprincipen ska tillämpas i samhällsbyggnadsprocessen. 

Fyrstegsprincipen är en planeringsstrategi i fyra steg: ”Tänk om” går ut på att 

man överväger åtgärder som påverkar behovet av transporter och valet av 

transportsätt, ”Optimera” överväger åtgärder som medför ett effektivare 

utnyttjande av befintlig infrastruktur, ”Bygg om” överväger begränsade 

ombyggnadsåtgärder och först i det fjärde och sista steget, ”Bygg nytt”, 

överväger man nyinvesteringar eller större ombyggnadsåtgärder. 

Trafiksäkerhet och 
beteendepåverkan 
Utformning och skötsel av infrastruktur och fordon har en mycket stor 

betydelse för hur trafiken fungerar och hur säker den är. Men i strävan mot ett 

mer hållbart trafiksystem och resande spelar inte bara infrastrukturen och våra 

fordon en stor roll. Det handlar även hur vi väljer att använda dessa, vilket i sin 

tur grundar sig i vår attityd och vårt beteende. Målet med beteendepåverkande 

arbete är att människor genom ökad kunskap och medvetenhet ska välja mer 

hållbara transportsätt och använda transportinfrastrukturen på ett trafiksäkert 

sätt. Kommunens sätt att stimulera detta kan t.ex. vara genom olika 

informationsinsatser och kampanjer. 
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Kommunen ska utgå ifrån nollvisionen i sitt trafiksäkerhetsarbete. 

Nollvisionen innebär att det långsiktiga målet är ett trafiksystem där ingen 

dödas eller skadas allvarligt. Genom att ta hänsyn till att människor inte är 

perfekta utan begår misstag så ska trafiksystemet utformas så att misstag inte 

leder till död eller allvarlig skada. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar 

men inte att de leder till allvarliga personskador. 

Väghållningen ska minimera skadeolyckorna. 

Enligt statliga Väg- och transportforskningsinstitutet så är halka, ojämnt 

underlag eller annan orsak som kan relateras till drift och underhåll orsaken till 

nästan en femtedel av de olyckor som leder till allvarligt skadade eller dödade 

cyklister. Räknas även lindriga skador in så är bristande drift och underhåll 

orsaken till mellan 20 och 30 % av skadeolyckorna. Motsvarande forskning för 

fotgängare, utförd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, visar att 

mellan 60 % och 70 % av fotgängares skadeolyckor orsakas av brister i drift 

och underhåll, framför allt halka. Förbättrad väghållning för cyklister och 

gående har därmed mycket stor potential att minska antalet skadeolyckor. En 

åtgärdsplan för väghållning ska tas fram. 

Kommunen ska ta en aktiv roll i att informera om och stimulera 

användandet av hållbara transporter. 

En åtgärdsplan för beteendepåverkan ska tas fram. 

Organisation och ansvar 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fysisk samhällsplanering (inklusive 

trafikplanering och trafikreglering), planering enligt plan- och bygglagen samt 

bygglovgivning. Nämnden ansvarar för att samordna kommunens planering 

och för att samverka om planering med andra myndigheter och aktörer. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott är väghållare och ansvarar för utformning, 

utbyggnad, drift och underhåll av vägar och annan offentlig miljö där 

kommunen är väghållare. 

Trafikverket ansvarar för utformning, utbyggnad, drift och underhåll av vägar 

där staten är väghållare. 

Vägföreningar och fastighetsägare ansvarar för utformning, utbyggnad, drift 

och underhåll av vägar och annan offentlig miljö där varken kommunen eller 

staten är väghållare. 

Jönköpings läns landsting genom Jönköpings länstrafik ansvarar för planering 

och drift av samhällsfinansierad kollektivtrafik på väg och järnväg. 

Planens ekonomiska 
konsekvenser 
Planens ställningstaganden för trafikslagen får direkta konsekvenser för 

kommunen i form av ombyggd eller utbyggd infrastruktur för gångtrafik, 

cykeltrafik och kollektivtrafik och ökade kostnader för vinterväghållning. I 

gengäld minskar behovet av utbyggnad av infrastruktur för privatbilism. 

Minskad ohälsa hos befolkningen tack vare ökad fysisk aktivitet och färre 

personskador i trafiken får indirekta ekonomiska konsekvenser för kommunen i 

form av lägre kostnader för sjukfrånvaro, ökad produktivitet och högre 

skatteintäkter. En uppskattning av kostnaderna är omöjlig att göra i detta läge 

utan kan göras först i en åtgärdsplan. 
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För den enskilde får planen direkta konsekvenser i form av eventuellt höjda 

avgifter för bilparkering på kommunal mark. Hyresgäster och 

bostadsrättsinnehavare med bil kan på sikt räkna med en hyresväxling där 

avgiften för bostaden sänks och avgiften för bilparkering höjs i motsvarande 

grad. Boende utan bil kan på sikt räkna med lägre boendekostnader. Restiden 

genom tätorterna med bil kan öka något medan restiden med cykel eller 

kollektivtrafik kan minska något. Ökad fysisk aktivitet hos befolkningen och 

färre personskador i trafiken ger en minskad risk för den enskilde att drabbas 

av inkomstbortfall på grund av ohälsa eller sjukskrivning. 

Dokumentansvariga 
Dokumentansvarig på politisk nivå är kommunfullmäktige. 

Dokumentansvarig på tjänstemannanivå är trafikingenjören på 

samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande. 

Uppföljning 
Åtgärdsplan för trafiken 
En åtgärdsplan för trafiken ska tas fram och innehålla avsnitt om gångtrafik, 

cykeltrafik, kollektivtrafik, motortrafik, parkering, beteendepåverkan och 

väghållning. 

Avsnitten om trafikslagen ska, för vart och ett av trafikslagen, innehålla 

kriterier för utformning av olika typer av infrastruktur, huvudnät samt 

planerade fysiska åtgärder. 

Avsnittet om parkering ska innehålla kriterier för utformning av olika typer av 

parkering vid detaljplanering, vid bygglovsprövning samt vid olika typer av 

kommunala och privata målpunkter. Avsnittet ska också innehålla kriterier för 

reglering av allmän parkering på kommunal och privat mark samt fysiska 

åtgärder. 

Avsnittet om beteendepåverkan ska innehålla åtgärder och arbetsmetoder för 

att informera och stimulera användandet av hållbara transporter. 

Avsnittet om väghållning ska innehålla åtgärder och arbetsmetoder för 

väghållning med målet att minimera personskadeolyckor. 

Åtgärdsplanen ska vara ett underlag för kommunens investerings- och 

driftsbudgetar, för kommunens verksamhetsplanering samt för kommunens 

deltagande i arbetet med trafikförsörjningsprogram enligt lagen om 

kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsen antar åtgärdsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden har ett 

samlat ansvar för att åtgärdsplanen tas fram i samverkan med övriga berörda 

nämnder. 

Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska utskottet är gemensamt ansvariga för 

genomförande av parkeringsåtgärder. Tekniska utskottet ansvarar för 

genomförande av övriga infrastruktur- och driftsåtgärder. 

Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med övriga berörda nämnder ansvarar 

för genomförande av beteendepåverkansåtgärder. 

Åtgärdsplanen ska tas fram senast 2018 och revideras senast år 2022. 
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anläggningar än byggnader 

BFS 2011:13 - HIN 2. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande 

av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på 

allmänna platser 

Energi- och klimatstrategi 2011-2020, fastställd av kommunfullmäktige 2011 

Miljöpolicy för Värnamo kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-

27 

Nilsson, Lars: Trafikutredning för centralorten Värnamo. Helsingborg: Tyréns, 

2004. 

Niska, Anna, Gustafsson, Susanne, Nyberg, Jonna, Eriksson, Jenny. Cyklisters 

singelolyckor. Rapport/Väg- och transportforskningsinstitutet: VTI rapport 

779. Linköping : Väg- och transportforskningsinstitutet, 2013. 

Program för ökad tillgänglighet i Värnamo kommun, fastställt av 

kommunfullmäktige 2012-11-29 

Resvaneundersökning i sydöstra Sverige. Rapport/Trafikverket: publikation 

2012:237. Borlänge : Trafikverket, 2012. 

Schyllander, Jan. Fotgängarolyckor: statistisk och analys. 

Rapport/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: MSB744. Karlstad : 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014. 

Thulin, Hans och Niska, Anna. Tema cykel – skadade cyklister. Rapport/Väg- 

och transportforskningsinstitutet: VTI rapport 644. Linköping : Väg- och 

transportforskningsinstitutet, 2009. 

Översiktsplan för Värnamo kommun, fördjupning för delen Värnamo stad, 

antagen av kommunfullmäktige 2006-03-30 

Översiktsplan för Värnamo kommun 2017 (arbetsmaterial) 

Ordförklaring 
Hastighetssäkring 
Hastighetssäkring av en korsning eller sträcka innebär åtgärder som omöjliggör 

eller försvårar för fordonstrafiken att överskrida 30 km/h, den hastighet då 9 av 

10 oskyddade trafikanter överlever en kollision. Hastighetssäkring kan i princip 

utföras på tre sätt med god effekt enligt erfarenhet: chikan, vägbula eller 

kameraövervakning. 

Kvartersmark, allmän platsmark, gatumark 
I detaljplan delas marken upp i kvartersmark och allmän platsmark. 

Kvartersmark är den mark som är avsedd för ett specifikt ändamål, t.ex. 

bostäder, handel eller industri, medan allmän platsmark är till för ett 

gemensamt, exempelvis gatumark eller torg. Kvartersmark har i regel privat 

huvudman medan kommunen oftast är huvudman för allmän plats.  
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Gatumark är sådan allmän platsmark som är avsedd för vägtrafik, oavsett 

trafikslag. I gatumarken ingår gångbanor, körbanor, parkeringsytor, 

cykelbanor, planteringar, busshållplatser m.m. 

Parkeringsnorm 
Parkeringsnorm är den vanliga benämningen på ett kommunalt dokument som 

anger det minsta antal parkeringsplatser som anses behövas per bostad, 

våningsyta eller dylikt. Dokumentet används i samband med detaljplanering 

eller bygglovsprövning. Värnamo kommuns gällande parkeringsnorm antogs 

av kommunfullmäktige 1993. 

Resvaneundersökning 
Undersökningen genomfördes 2012 genom att enkät och resedagbok skickades 

till ett urval på 62000 personer i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och 

Blekinge län. Syftet var att ge uppdaterad kännedom om medborgarnas resor i 

regionen, regionalt och interregionalt. Svarsfrekvensen var 47 %. 

Stopphållplats och timglashållplats 
En stopphållplats är en busshållplats där bakomvarande trafik måste vänta 

medan bussen står vid hållplatsen. Stopphållplatsen saknar alltså hållplatsficka. 

En timglashållplats är en variant av stopphållplatsen men där trafik i båda 

riktningarna måste vänta medan bussen står vid hållplatsen. Vid 

timglashållplatsen finns bara ett enda körfält. 

Tätort 
Tätort definieras i de nordiska länderna som ett sammanhängande 

bebyggelseområde med minst 200 invånare och högst 200 m mellan husen. I 

Sverige gör Statistiska centralbyrån avgränsningar av tätorterna med hjälp av 

registren över befolkning, företag, fastigheter och byggnader. Tätortens 

utbredning är helt oberoende av administrativa gränser och kan därför ligga i 

flera kommuner. Den senaste tätortsavgränsningen är från 2016 och i Värnamo 

kommun fanns då 11 tätorter. 

Revidering 
Plan för trafiken ska följa översiktsplanens fyraåriga revideringscykel så att 

den reviderade versionen kan antas två år efter översiktsplanen. Eftersom 

gällande plan är antagen samtidigt som översiktsplanen, 2017, innebär det att 

den ska revideras senast 2019. 
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Plan för trafiken  Planprocessen 

 

SÅ HÄR TAS PLANEN FÖR TRAFIKEN FRAM 

 

Planen för trafiken är inte baserad på plan- och bygglagen och följer därför inte en lagstadgad 

process. Den process som valts liknar dock en vanlig PBL-planprocess. Enligt Värnamo kommuns 

riktlinjer för mål- och styrdokument ska denna typ av dokument kallas plan, tas fram av 

kommunstyrelse eller nämnd och fastställas av kommunfullmäktige. 

 

  UPPDRAG Förfrågan från ex kommunstyrelse eller nämnd.  

Dåvarande miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) gav kontoret i 

uppdrag att ta fram en plan 2014. 

 

  SAMRÅD 
 

 

Planen har arbetats fram under 2016 och 2017 och efter beslut om 

samråd i samhällsbyggnadsnämnden (SBN) skickas materialet ut till 

kommunala nämnder, politiska partier, regionala myndigheter, 

intresseorganisationer, större fastighetsägare och liknande. 

sakägarkrets, vilka är bl a berörda markägare och intressenter. 

Samrådstiden är tre månader. Inför samråd annonseras information 

om planen i en ortstidning och kungörs på kommunens anslagstavla.  

 

  SAMRÅDS- 
REDOGÖRELSE 

I samrådsredogörelsen ska alla inkomna synpunkter från samrådet 

redovisas tillsammans med kommunens kommentarer och förslag på 

ändringar.  

 

  ANTAGANDE Planen hanteras via SBN och kommunstyrelsen (KS) samt antas av 

kommunfullmäktige (KF). 
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 Samrådshandling 
 

 1 (1)  

 

    Dnr 14.0140.501 
PLAN FÖR TRAFIKEN  

i Värnamo kommun.  

 

 

SÄNDLISTA 
 
SAMRÅD  
Planhandlingarna skickas till följande: 

 

 Fastighetsbolag: Finnvedsbostäder, Hemfosa fastigheter, Nivika fastigheter, Bengt Maurd fastigheter, 

Bo Vänestig fastigheter, Heimstaden fastigheter, BoBra i Värnamo, Värnabo fastigheter, Remnes 

fastigheter, Bofast fastigheter 

 Intresseorganisationer i fastighetsbranschen: Sveriges fastighetsägareförening, Villaägarna 

Finnveden, HSB Göta, Riksbyggen region väst, Hyresgästföreningen Värnamo 

 

 Vägföreningarna i Bor, Bredaryd-Lanna, Forsheda, Horda, Hånger, Hörle, Kärda, Rydaholm, Tånnö, 

Åminne och Ohs. 

 

 Regionala myndigheter: länsstyrelsen i Jönköpings län, Trafikverket, Jönköpings länstrafik, 

Polismyndigheten polisregion öst, ambulanssjukvården Region Jönköpings län, regionfastigheter 

Region Jönköpings län 

 

 Politiska partier i kommunfullmäktige och nämnder: Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, 

Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet 

 

 Värnamo Nyheter 

 

 Kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet 

 Värnamo stadsbibliotek 

 Politiska styrelser och nämnder i Värnamo kommun: barn- och utbildningsnämnden, 

kommunstyrelsen, kulturnämnden, medborgarnämnden, omsorgsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, tekniska utskottet och upphandlingsnämnden. 

 

 Intresseorganisationer i näringslivet: Företagarnas riksorganisation Värnamo, Svensk Handel 

Värnamo, Värnamo företagareförening, Värnamo City, Värnamo Näringsliv 

 

 Intresseorganisationer i trafiken: Cykelfrämjandet, NTF Jönköpings län, Motormännens riksförbund 

avdelning Jönköping 

 

 

Juli 2017  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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Från: Anders J. Norén [mailto:Anders.J.Noren@varnamo.se] 
Skickat: den 6 juli 2017 17:04
Till: trafikverket@trafikverket.se; jonkoping@lansstyrelsen.se; Kundservice Länstrafiken; 
registrator.ost@polisen.se; Region Jönköpings län; info@finnvedsbostader.se; 
josefine.carlsson@hyresgastforeningen.se; info@hemfosa.se; info@nivika.se; 
ulf.aberg@heimstaden.com; info@bobraivarnamo.se; info@varnabo.se; Region Jönköpings län; 
info@bofast.se; tomas.kruth@fastighetsagarna.se; info@finnveden-vaf.se; info.gota@hsb.se; 
mats.nilstad@riksbyggen.se; Kristina I. Rindert; jorgen.skarin@mp.se; Gottlieb X Granberg; 
socialdemokrater.vernamo@telia.com; anne.karlsson@sverigedemokraterna.se; 
vansterpartietvarnamo@gmail.com; info@foretagarna.se; ola@harrys.se; info@varnamoff.se; 
anders.wallin@varnamocity.net; ulf@varnamo-naringsliv.se; kansli@cykelfrämjandet.se; 
jonkoping@ntf.se; nyhetschef@varnamonyheter.se; klubb.jonkoping@motormannen.se; Riitta M. 
Andersson; Tekniska; Samhällsbyggnad; Kultur; Omsorg; Medborgar; Serviceförvaltningen; 
Upphandling; Barn-och-utbildning
Kopia: Madelene K. Lennartsson; Behnam A. Sharo
Ämne: Samråd: Plan för trafiken

Hej,

Plan för trafiken i Värnamo kommun sänds härmed ut på allmänt samråd. Planen är ett 
styrdokument som ska stödja översiktsplanen och hjälpa Värnamo kommun att hantera trafikfrågor i 
stadsplanering och investeringsplanering.

Samrådstiden är 1 juli till 30 september.

Planhandlingarna sänds till nedanstående myndigheter och organisationer. Övriga är välkomna att ta 
del av handlingarna i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket och på kommunens webbplats.

Sändlista:
-          Fastighetsbolag: Finnvedsbostäder, Hemfosa fastigheter, Nivika fastigheter, Bengt Maurd 

fastigheter, Bo Vänestig fastigheter, Heimstaden fastigheter, BoBra i Värnamo, Värnabo 
fastigheter, Remnes fastigheter, Bofast fastigheter

-          Intresseorganisationer i fastighetsbranschen: Sveriges fastighetsägareförening, Villaägarna 
Finnveden, HSB Göta, Riksbyggen region väst, Hyresgästföreningen Värnamo

-          Vägföreningarna i Bor, Bredaryd-Lanna, Forsheda, Horda, Hånger, Hörle, Kärda, Rydaholm, 
Tånnö, Åminne och Ohs.

-          Regionala myndigheter: länsstyrelsen i Jönköpings län, Trafikverket, Jönköpings länstrafik, 
Polismyndigheten polisregion öst, ambulanssjukvården Region Jönköpings län, 
regionfastigheter Region Jönköpings län

-          Politiska partier i kommunfullmäktige och nämnder: Centerpartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna 
och Vänsterpartiet

-          Värnamo Nyheter
-          Kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet
-          Politiska styrelser och nämnder i Värnamo kommun: barn- och utbildningsnämnden, 

kommunstyrelsen, kulturnämnden, medborgarnämnden, omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, tekniska utskottet och upphandlingsnämnden.

-          Intresseorganisationer i näringslivet: Företagarnas riksorganisation Värnamo, Svensk Handel 
Värnamo, Värnamo företagareförening, Värnamo City, Värnamo Näringsliv

-          Intresseorganisationer i trafiken: Cykelfrämjandet, NTF Jönköpings län, Motormännens 
riksförbund avdelning Jönköping
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____________________________________________

Anders Norén
Trafikingenjör
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och byggavdelningen

Telefon: 0370-37 72 15
Växel: 0370-37 70 00
Postadress: 331 83 Värnamo
Besöksadress: Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
E-post: anders.j.noren@varnamo.se
Hemsida: www.varnamo.se
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Plats: Regionens hus, sal B

§87 Remiss - Förslag till föreskrifter om 
hastighetsbegränsning väg 30 Kronobergs län
Diarienummer: RJL 2017/1808

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna föreliggande yttrande som svar till Trafikverket.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att 
yttra sig över rubricerad remiss. Förslaget innebär i korthet att 
högsta tillåtna hastighet på väg 30 i Jönköpings län, mellan 
länsgränsen och trafikplats Stigamo, sänks från 90 km/h till 80 
km/h. Region Jönköpings län ställer sig inte bakom förslaget

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-05
 Remiss gällande förslag till nya föreskrifter för väg 30, 

Kronobergs län
 Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter 

på väg 30, Kronobergs län enligt förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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MISSIV

2017-07-05 RJL 2017/1808

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Förslag till nya föreskrifter för väg 30

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss. Förslaget innebär i korthet att högsta tillåtna hastighet på väg 
30 i Jönköpings län, mellan länsgränsen och trafikplats Stigamo, sänks från 90 
km/h till 80 km/h. Region Jönköpings län ställer sig inte bakom förslaget.

Information i ärendet
Hösten 2016 beslutade Trafikverket om att sänka hastighetsgränsen på väg 30 
mellan Kronobergs länsgräns och väg E4, trafikplats Stigamo, till 80 km/tim mot 
dagens 90 km/tim. Motsvarande beslut togs även för delen i Kronobergs län. 
Beslutet blev överklagat varpå regeringen beslutade att återremittera ärendet till 
Trafikverket för att göra en avvägning mellan hastighetsanpassning gentemot 
kapacitetshöjande åtgärder samt att göra en väl genomarbetade 
konsekvensutredning. Trafikverket har nu genom remiss begärt in synpunkter på 
det omarbetade förslaget.

Utifrån redovisat underlag kan inte Region Jönköpings län ställa sig bakom 
föreslagen sänkning av den högsta tillåtna hastigheten och Trafikverket bör 
därmed avvakta med beslut om hastighetsförändring tills alternativ och 
konsekvenser, i enlighet med regeringens beslut, är ordentligt utredda.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-05
 Remiss gällande förslag till nya föreskrifter för väg 30, Kronobergs län
 Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 30, 

Kronobergs län enligt förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning
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MISSIV 2(2)

RJL 2017/1808

Beslutet skickas till
Trafikverket

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör
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YTTRANDE

2017-09-12 RJL 2017/1808

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Trafikverket
     
781 89 Borlänge

Förslag till nya föreskrifter för väg 30, TRV 
2017/39894
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar följande 
yttrande.

Sammanfattning
Utifrån redovisat underlag kan inte Region Jönköpings län ställa sig bakom 
föreslagen sänkning av den högsta tillåtna hastigheten och Trafikverket bör 
därmed avvakta med beslut om hastighetsförändring tills alternativ och 
konsekvenser, i enlighet med regeringens beslut, är ordentligt utredda.

Synpunkter på förslaget
Hösten 2016 beslutade Trafikverket om att sänka hastighetsgränsen på väg 30 
mellan Kronobergs länsgräns och väg E4, trafikplats Stigamo, till 80 km/tim mot 
dagens 90 km/tim. Motsvarande beslut togs även för delen i Kronobergs län. 
Beslutet blev överklagat varpå regeringen beslutade att återremittera ärendet till 
Trafikverket för att göra en avvägning mellan hastighetsanpassning gentemot 
kapacitetshöjande åtgärder samt att göra en väl genomarbetade 
konsekvensutredning. 

Trafikverket anger som skäl till förändringarna att vägens standard i dag inte 
motsvarar kraven för att ha 90 km/h, främst ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets arbete med att systematiskt 
anpassa hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Region 
Jönköpings län anser att vägarnas trafiksäkerhetsstandard självklart är en viktig 
parameter, men att hela hastighetsöversynen genomförs ofinansierat är en stor 
brist.
Region Jönköpings län anser att Trafikverket bör avvakta med beslut om 
hastighetsförändring tills alternativ och konsekvenser är ordentligt utredda.

Då frågan remitterades under hösten 2016 svarade Region Jönköpings län att: ”En 
vidare analys av hur förutsättningarna att bo och verka i stråket förändras när 
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YTTRANDE

RJL 
2017/1808

tidsavstånden ökar skulle sätta frågan i ett välbehövligt vidare perspektiv”, detta 
var även en av de kompletteringar som regeringen krävde.
I det omarbetade förslaget anger Trafikverket bland annat att restiden beräknas 
öka med 0,2 minuter/mil för personbilar, bussar och lastbilar utan släp. Vidare 
anger Trafikverket att sträckan Jönköping – Vrigstad - Sävsjö trafikeras av buss i 
linjetrafik men konkurrenskraften för buss jämfört med biltrafik blir oförändrad 
eftersom hastighetsförändringen gäller båda samt att föreskriften innebär att den 
lagliga hastigheten för tung trafik inte ändras, vilket innebär att tillgängligheten 
för näringslivets tunga transporter inte påverkas.

Trafikverket skriver även att akademisk utvärdering av förändrad tillgänglighet i 
vägnätet visar att det inte finns en enhetlig bild över effekterna av en 
tillgänglighetsförändring och att det är viktigt att skilja mellan effekter på kort och 
lång sikt. En tillgänglighetsförsämring kan leda till både ökad och minskad 
ekonomisk aktivitet i en region, eftersom det både kan leda till en försämrad 
arbetsmarknad och till att nya affärsmöjligheter uppstår. Utvärderingen belyser att 
hastighetssänkningar i många fall ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan vara 
mer motiverat för att öka trafiksäkerheten än en motsvarande väginvestering för 
vägar med låga trafikvolymer.
Utifrån detta underlag anser Trafikverket att det inte går att beskriva föreskriftens 
konsekvens på tillgänglighet för person- eller godstransporter mer utförligt än 
ovan redovisad restidsförändring samt kvalitativa beskrivning.

Region Jönköpings län anser att beskrivningen ovan inte kan anses vara en väl 
genomarbetad konsekvensutredning då underlaget endast innehåller mycket 
generella och vaga slutsatser om förhållandet mellan tillgänglighet och ekonomisk 
aktivitet. Region Jönköpings län efterlyser en beskrivning av vilka företag och 
branscher i berörda kommuner som skulle gynnas och få nya affärsmöjligheter av 
den föreslagna tillgänglighetsförsämringen.
Exempelvis kunde den forskning som under lång tid har bedrivits på 
Internationella handelshögskolan i Jönköping om sambandet mellan restid och 
pendlingsbenägenhet (vilket är icke-linjärt) ha använts för att ytterligare belysa 
frågan.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande Nämnd för trafik, 

Elisabet Eriksson 
Tf. Regional utvecklingsdirektör

infrastruktur och miljö
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2017-06-13 Ärendenr: 
TRV 2017/39935

Enligt sändlista

Trafikverket Region Syd
Stefan Johansson
Trafikmiljö
Besöksadress: Björkhemsvägen 
17, KRISTIANSTAD
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

stefan.u.johansson@
trafikverket.se
Direkt: 010-123 60 50

1(2)

Förslag till nya föreskrifter för väg 30, Kronobergs län

Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 30, Kronobergs län samt 
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2016:87) om 
hastighetsbegränsning på väg 30 i Kronobergs län. Remissen omfattar 
konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.

Remissvar
Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 31 augusti 2017. Var 
vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2017/39935.

Frågor eller eventuella synpunkter skickas till: 
trafikverket@trafikverket.se

Stefan Johansson
Enhet Trafikmiljö
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Bilagor
Förslag till föreskrifter

Bilaga till konsekvensutredning

Konsekvensutredning

Sändlista

Handelskammaren Jönköpings län
Jönköpings kommun
Kollektivtrafikmyndigheten i Kronobergs län
Kollektivtrafikmyndigheten Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Motormännen
NTF
Polisregion Syd
Polisregion Öst
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Riksförbundet för enskilda vägar 
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Bussföretag
Sveriges MotorCyklister
Sveriges Åkeriföretag
Sydsvenska Industri- och handelskammaren
Sävsjö kommun
Vaggeryds kommun
Växjö kommun
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Trafikverket
  

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 30 i Kronobergs län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket 
trafikförordningen (1998:1276).

I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket  trafikförordningen 
(1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 30 i Kronobergs län vara enligt 
följande.

Vägsträcka
mellan och km/tim

Väg 25 trafikplats Öjaby Växjö 2 260 meter norr om väg 733 
Tunatorp.

100

2 260 meter norr om väg 733 
Tunatorp

Jönköpings länsgräns 80

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2017, då Trafikverkets föreskrifter 

(TRVTFS 2016:87) om hastighetsbegränsning på väg 30 i Kronobergs län ska upphöra att 
gälla.

På Trafikverkets vägnar

LENA ERIXON
Jörgen Nilsson
(Verksamhetsområde Planering)
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 
30, Kronobergs län enligt förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning 

Bakgrund
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 30 i Kronobergs län och befintlig föreskrift TRVTFS 
2016:87 kommer då att upphävas.

Väg 30 sträcker sig från Växjö i Kronobergs län till Jönköping i Jönköpings län. Större delen av väg 30 har 
hastighetsbegränsningen 90 km/tim. En kortare sträcka (ca 5 km) norr om trafikplats Öjaby (väg 25/30) är 
ombyggd till mötesseparerad landsväg, s.k. 2+1-väg, med högsta tillåtna hastighet 100 km/tim. Övrig del av väg 
30 har räfflad mittlinje och en vägbredd på ca 8 m. Det finns trafiksäkerhetskameror - ATK (Automatisk 
TrafiksäkerhetsKontroll) utmed sträckan. Beräknad trafikmängd år 2025 är ca 3400 fordon/dygn eller mer. Väg 
30 finns inte med i planerna för ombyggnad innan år 2025.

Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med att fortsätta anpassa hastighets-
gränserna till vägars säkerhetsstandard. Förslaget var en del i en bred remiss som skickades ut till länsplane-
upprättare, kommuner m.fl. under mars-maj 2016. Mer information om denna remiss samt Trafikverkets 
sammanfattande kommentarer till inkomna remissyttranden: http://www.trafikverket.se/om-oss/var-
verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/remisser/remiss-for-anpassning-
av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen. 
Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. 
I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i 
Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att inga på 
sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas mellan de som utformar och de som 
använder vägtransportsystemet.

Trafikverkets ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard innebär:

 att vägar med mötande trafik med måttlig och betydande1 trafik ska ha högst 80 km/tim

 att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet

 att hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet 

 att riktvärden för buller inte bör överskridas 

 att anpassningen är motiverad med hänsyn till den transportpolitiska måluppfyllelsen

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer och framgår av Vägars och gators 
utformning, VGU, som används vid ny- eller ombyggnation. Undantag från VGU kan göras för befintlig väg av 
trafiksäkerhets- framkomlighets- eller miljöskäl.

1 Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med 2000 fordon per dygn eller mer år 2025.
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Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå?
Delsträcka 2 i förslaget håller inte den standard som krävs för den nuvarande hastighetsbegränsningen 90 
km/tim och finns inte med i planerna för ombyggnad innan år 2025 och sänks därför till 80 km/tim. Trafikverket 
vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens standard.

Förslag till hastighetsbegränsningar 
Förslag på hastighetsbegränsningar förändrade eller oförändrade, för hela vägen. Endast Trafikverkets föreskrift 
anges i tabell

# Sträcka Sträckans 
totala längd

Justeringens totala 
längd

Hastighet Ny 
hastighet

1 Väg 25 trafikplats Öjaby 
Växjö – 2260 meter norr 
om väg 733 Tunatorp

5 5 100 100

2 2 260 meter norr om väg 
733 Tunatorp – 
Jönköpings länsgräns

30 26 90 80

Förslaget resulterar i en ökad restid på hela sträckan, för fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet. 
Restiden ökar teoretiskt med 2,2 minuter (förutsatt att föreskriven högsta tillåten hastighet efterlevs2). 

Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskriften.

Lokala trafikföreskrifter
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet 
eller tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt. Dessa redovisas inte här.

Alternativa lösningar
Det finns inga alternativa lösningar. Sträckorna har en säkerhetsstandard för de föreslagna hastighetsgränserna.

Vilka som berörs av regleringen
Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen.

Kostnader och andra konsekvenser3

Hastighetsförändringen utförs i syfte att förbättra trafiksäkerheten och sträva mot Nollvisionen samt gällande 
etappmål, för att minska antalet dödade och allvarligt skadade. Trafiksäkerhet och miljö är ramvillkor för tillgäng-
lighet, vilket innebär att tillgänglighet ej ska nås på bekostnad av en dålig trafiksäkerhetsstandard eller orimligt 
stor miljöpåverkan.

De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna torde begränsas till kostnaderna för 
tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276) och utmärkning av 
föreskrifterna.

2 ”Andelen trafikarbete inom tillåten hastighet år 2016 beräknas vara 44 procent för statliga vägar” – Trafikverket, Analys av 
trafiksäkerhetsutvecklingen 2016 (2017:098)

3 I bilaga ”Effektberäkningar” (EVA -Effekter vid VägAnalyser) redovisas effekterna av förändrad hastighet på väg 30 utförligt. 
EVA är utförda pga. att tidigare konsekvensbeskrivningar i ärendet har ansetts vara bristfälliga. Normalt utförs inte 
effektberäkningar i samband med framtagande av konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter.
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Trafiksäkerhet

Hastighetsförändringen är en trafiksäkerhetsåtgärd vilket kommer att innebära att antal dödade och svårt 
skadade kommer att minska. Risken att dödas minskar med cirka 10-15 % endast genom att sänka hastighets-
gränsen från 90 till 80 km/tim.4

Tillgänglighet

Hastighetsförändringen kommer att ge en ökad restid, där huvudsakligen persontrafik påverkas. Hastighetens 
påverkan på restiden: http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-
vagen/Hastighet/Hogre-fart-langre-stoppstrackor/. Restiden beräknas öka med 0,2 minuter/mil för personbilar, 
bussar och lastbilar utan släp.

Alternativa pendlingsmöjligheter finns genom kollektivtrafik med buss och tåg.

Tillgängligheten för långväga personresor påverkas ej nämnvärt av föreskriften eftersom alternativa resvägar 
finns genom järnvägsförbindelsen mellan Växjö och Jönköping samt att det finns alternativ vägförbindelse via väg 
27 och E4. Vägförbindelsen via väg 27 och E4 har betydligt högre trafiksäkerhetsstandard än väg 30. Trots att 
sträckan är längre så är restiden idag likvärdig med vägförbindelsen via väg 30.

Konkurrenskraft för buss- jämfört med biltrafik blir oförändrad eftersom hastighetsförändringen gäller båda.

Föreskriften innebär att den lagliga hastigheten för tung trafik inte ändras, vilket innebär att tillgängligheten för 
näringslivets tunga transporter inte påverkas.

Akademisk utvärdering5 av förändrad tillgänglighet i vägnätet visar att det inte finns en enhetlig bild över 
effekterna av en tillgänglighetsförändring och att det är viktigt att skilja mellan effekter på kort och lång sikt. En 
tillgänglighetsförsämring kan leda till både ökad och minskad ekonomisk aktivitet i en region, eftersom det både 
kan leda till en försämrad arbetsmarknad och till att nya affärsmöjligheter uppstår. Utvärderingen belyser att 
hastighetssänkningar i många fall ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan vara mer motiverat för att öka trafik-
säkerheten än en motsvarande väginvestering för vägar med låga trafikvolymer. 

Utifrån detta underlag anser Trafikverket att det inte går att beskriva föreskriftens konsekvens på tillgänglighet 
för person- eller godstransporter mer utförligt än ovan redovisad restidsförändring samt kvalitativa beskrivning.

Miljö

En hastighetsförändring på 10 km/tim ger en effekt på bullernivån med 1-2 dBA.

Föreskriften innebär minskade utsläpp av växthusgaser.

Sammanfattning:

Utifrån ovan redovisade sammantagna konsekvenser bedöms den föreslagna hastighetsförändringen vara 
välmotiverad. Hastigheten innebär en anpassning till vägens säkerhetsstandard och det kommer att ge goda 
trafiksäkerhetseffekter. Det ger även positiva miljöeffekter. Trafikverkets bedömning är att den restidsförsämring 
som detta innebär ger en i detta sammanhang begränsad effekt i form av försämrad tillgänglighet. Tung trafik 
kommer inte att påverkas då den lagliga hastigheten för den kategorin inte förändras.  

Ikraftträdande och informationsinsatser
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2017-11-01.

Det bedöms inte finnas behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för föreskrifternas ikraft-
trädande.

Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser.

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen, RDT.

Datum:2017-06-01

4 Vadeby, A. och Forsman, Å. (2014) Hastighetsfördelningar och potensmodellen. VTI, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut.
5 Westin, L. et al. (2011) Utvärdering av förändrad tillgänglighet i Vägnätet - En makroanalys. Trafikverket (2017:088)
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………………………………………….

Stefan Johansson/ Trafikingenjör

Bilagor:

Karta

Förslag till trafikföreskrift 

Effektberäkning

Kartor
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Effektberäkning av förändrad hastighet rv 30, Jönköpings och 
Kronobergs län
Bakgrund
Denna effektberäkning är ett underlag för revidering av tidigare konsekvensbeskrivningar för 
hastighetsärenden på rv 30.  Eftersom hastighetsärendena görs länsvis har separata 
effektberäkningar gjorts för Jönköpings respektive Kronobergs län. Här redovisas dock båda.

Utförare: Niklas Alvaeus, Trafikverket (PLsyu)
Beställare: Stefan Johansson, Trafikverket (PLsyt)
Verktyg: EVA 2.97
Datum: 2017-04-06

Åtgärd
Åtgärden innebär att de sträckor på rv 30 som idag har hastighetsbegränsning 90 km/h och saknar 
mötesseparering sänks till 80 km/h, rödmarkerade nedan. Övriga sträckor antas oförändrade. 
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Beräkningsmetod
Beräkningen är gjord med hjälp av EVA (Effekter vid VägAnalyser) som är ett verktyg för att beräkna 
effekter vid åtgärder i vägsystemet. Det är traditionellt främst använt för större investeringsåtgärder 
och bygger på normalvärden för olika väg- och korsningstyper. Normalvärden finns för hastighet, 
trafikolyckor, fordonskostnader, utsläpp och drift- och underhållskostnader. Mindre åtgärder som 
inte innebär att väg- eller korsningstyp förändras går generellt inte att analysera i EVA.  För åtgärder 
som innebär väldigt liten förändring av egenskaperna (som breddning av befintlig väg eller förändrad 
hastighetsbegränsning) blir effektberäkningen osäker.

Mer information om EVA finns på Trafikverkets hemsida: 
http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/

Basvägnät
Basvägnätet har sitt ursprung i IPA-nät (vägnätsindata till EVA) 2016-01-01. Det har översiktligt 
kontrollerats så att det överensstämmer med dagens förhållanden. Observera att NVDB (Nationell 
vägdatabas) felaktigt har 80 km/h på rv 30 i Jönköpings län. Det är förmodligen en eftersläpning av 
tidigare hastighetsförändringar.

Utredningsvägnät
Kodning
Eftersom åtgärden bara innebär att hastighetsbegränsningen förändras och våra effektmodeller inte 
bedöms spegla sådana åtgärder så bra har vägens egenskaper inte kodats om. Effekten hanteras 
istället genom justering av sambanden för väg med 90 km/h. Hastigheten har, enligt VTIs uppföljning, 
antagits sjunka med 3,3 (personbil), 1,9 (lastbil utan släp) respektive 1,0 (lastbil med släp) km/h vid 
en sänkt högsta tillåtna hastighet från 90 till 80 km/h. I EVA har det hanterats genom att justera ner 
friflödeshastigheten så mycket. Eftersom flödesnivåerna på den aktuella vägen är relativt låga 
bedöms den genomsnittliga hastigheten ligga relativt nära friflödeshastigheten. Trafiksäkerheten har 
beräknats med hjälp av potensmodellen. Bara olyckor med bara motorfordon har justerats. Effekten 
på övriga olyckstyper bedöms vara liten. Beräkningarna redovisas i bilaga 3.

Trafik
Tester i Sampers har visat att åtgärden kan medföra vissa ruttvalsförändringar. Osäkerheter om hur 
dagens trafik kör och hur Sampers hanterar rena omskyltningar tillsammans med storleksordningen 
på omfördelad trafik (cirka 10 % av trafiken på rv 30) har gjort att beräkningen bortser från den 
effekten. All trafik antas alltså gå kvar på rv 30. 

Resultat
Beräkningar i EVA visar att restiderna ökar medan olyckor, bränsleförbrukning och utsläpp minskar, 
enligt tabellen nedan. Mer detaljerade resultat finns i resultatrapporterna från EVA.

Effekter per år (prognos för år 2020)
Effekt enhet Jönköpings län Kronobergs län
Restid personbil ktim 18 11
Restid lastbil ktim 2 1
Dödade pers -0,04 -0,02
Svårt skadade pers -0,29 -0,15
Bränsleförbrukning m3 -70 -40
Utsläpp koldioxid ton -163 -93
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För enskilda fordon motsvarar det följande förändring av restid.

Sträcka Personbil Lastbil utan släp Lastbil med släp
F län 1,3 0,8 0,5
G län 0,6 0,4 0,2
Hela sträckan 1,9 1,2 0,7
Per mil 0,2 0,2 0,1
Beräknad restidseffekt (enligt antaganden ovan) av sänkt hastighet [minuter per fordon]

Om man istället skulle köra i exakt högsta tillåtna hastighet hela sträckan blir effekten enligt nedan. -
Lastbilar får ju inte köra snabbare än 80 km/h på den här typen av väg och påverkas därmed inte i 
detta teoretiska exempel.

Sträcka Personbil Lastbil utan släp Lastbil med släp
F län 4,3 0,0 0,0
G län 2,2 0,0 0,0
Hela sträckan 6,5 0,0 0,0
Per mil 0,8 0,0 0,0
Beräknad restidseffekt (enligt högsta tillåtna hastighet) av sänkt hastighet [minuter per fordon]

Bilagor (kontakta Trafikverket för att få tillgång till bilagorna)

1. EVA-kalkyl Jönköpings län (F)
2. EVA-kalkyl Kronobergs län (G)
3. Beräkning av restids- och TS-justering
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Plats: Regionens hus, sal B

§88 Remiss - Länstransportplan Kronobergs län 
2018-2029
Diarienummer: RJL 2017/1899

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna föreliggande yttrande som svar till Region 
Kronoberg.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Region Kronoberg getts möjlighet 
att yttra sig över rubricerad plan. Region Jönköping konstaterar 
att de föreslagna satsningarna har stor tyngdpunkt på vägobjekt 
samt kollektivtrafik/cykel. Region Jönköpings län ser mycket 
positivt på satsningar längs riksväg 27 som är ett gemensamt stråk 
och har utöver detta inget att tillägga.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-14
 Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
 Miljökonsekvensbeskrivning av remissversion 

Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Länstransportplan för Kronobergs län    
2018-2029

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Kronoberg.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Region Kronoberg getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad plan. Region Jönköping konstaterar att de föreslagna satsningarna har 
stor tyngdpunkt på vägobjekt samt kollektivtrafik/cykel. Region Jönköpings län 
ser mycket positivt på satsningar längs riksväg 27 som är ett gemensamt stråk och 
har utöver detta inget att tillägga.  

Information i ärendet
Region Kronoberg har, med hänsyn till den korta beredningstiden, remitterat en 
väl genomarbetad transporplan för perioden 2018-2029. De objekt som Region 
Kronoberg avser investera i har tyngdpunkt på vägobjekt: Riksväg 23 Älmhult-
Ljungstorp ink. förbi Älmhult, riksväg 23 Huseby-Marklanda, väg 834 
Hovmantorp Korsning med järnväg, länsväg 126 förbi Alvesta, södra länken 
Växjö och riksväg 27 Säljeryd-Växjö. Satsning på järnvägen utgörs av mötesspår i 
Skruv. Utöver detta finns även olika typer mindre investeringar samt bidrag till 
kollektivtrafik och cykelåtgärder motsvarande ca 39 % av ramen.  

Samantaget konstaterar Region Jönköpings län att investeringarna är viktiga för 
Kronobergs län och välgrundade. Riksväg 27 är ett gemensamt viktigt stråk för att 
koppla samman våra regioner och satsningar längs stäckningen ser Region 
Jönköping som mycket positivt. Ingen av investeringar gränsar dock till 
Jönköpings län eller har en sådan påverkan på Jönköpings län att samverkan för 
enskilda objekt är nödvändig. Region Jönköpings län önskar ett fortsatt gott 
samarbete med Region Kronoberg i all de gemensamma frågor som fortfarande är 
viktiga för båda våra län. Region Jönköping har inget att tillägga yttrandet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-14
 Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
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 Miljökonsekvensbeskrivning av remissversion Länstransportplan för 
Kronobergs län 2018-2029

Beslut skickas till
Region Kronoberg

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör
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2017-09-12 RJL 2017/1899

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Region Kronoberg 
     
           

Yttrande över den regionala transportplanen 
för Kronobergs län 2018-2029
Region Jönköpings län har av Region Kronoberg getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad plan. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande. 

Sammanfattning
Region Jönköping konstaterar att de föreslagna satsningarna har stor tyngdpunkt 
på vägobjekt samt kollektivtrafik/cykel. Region Jönköpings län ser mycket 
positivt på satsningar längs riksväg 27 som är ett gemensamt stråk och har utöver 
detta inget att tillägga.  

Synpunkter på förslaget
Region Kronoberg har, med hänsyn till den korta beredningstiden, remitterat en 
väl genomarbetad transporplan för perioden 2018-2029. De objekt som Region 
Kronoberg avser investera i har tyngdpunkt på vägobjekt: Riksväg 23 Älmhult-
Ljungstorp ink. förbi Älmhult, riksväg 23 Huseby-Marklanda, väg 834 
Hovmantorp Korsning med järnväg, länsväg 126 förbi Alvesta, södra länken 
Växjö och riksväg 27 Säljeryd-Växjö. Satsning på järnvägen utgörs av mötesspår i 
Skruv. Utöver detta finns även olika typer mindre investeringar samt bidrag till 
kollektivtrafik och cykelåtgärder motsvarande ca 39 % av ramen.  

Samantaget konstaterar Region Jönköpings län att investeringarna är viktiga för 
Kronobergs län och välgrundade. Riksväg 27 är ett gemensamt viktigt stråk för att 
koppla samman våra regioner och satsningar längs stäckningen ser Region 
Jönköping som mycket positivt. Ingen av investeringar gränsar dock till 
Jönköpings län eller har en sådan påverkan på Jönköpings län att samverkan för 
enskilda objekt är nödvändig. Region Jönköpings län önskar ett fortsatt gott 
samarbete med Region Kronoberg i all de gemensamma frågor som fortfarande är 
viktiga för båda våra län. Region Jönköping har inget att tillägga yttrandet
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Förord 
Region Kronoberg har, på uppdrag från Regeringen, upprättat ett förslag till transportslagsövergripande 
länstransportplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029. I samband med detta har 
Trivector Traffic AB under våren och sommaren 2017 på uppdrag av Region Kronoberg genomfört en 
miljöbedömning av planen. Miljöbedömningen har dokumenterats i en miljökonsekvensbeskrivning som 
redovisas i detta dokument. Från Trivectors sida har Lovisa Indebetou varit projektledare med Karin 
Neergaard som kvalitetsansvarig och med Kristoffer Levin och Christian Dymén som projektmedarbetare. 
Per Hansson har varit Region Kronobergs kontaktperson för uppdraget. 

Lund juni 2017  
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1. Sammanfattning 

Länstransportplanen redovisar vilka åtgärder som ska genomföras för att stärka transportsystemet under 
planperioden, 2018-2029. I Kronobergs län utgår fördelningen av medel till olika större investeringar från 
en tidigare genomförd stråkanalys där de viktigaste förbindelserna inom och genom länet har beskrivits. 
Planen ska enligt lag miljöbedömas för att det ska vara möjligt att jämföra planens miljöeffekter med ett 
sannolikt utfall om planen inte genomförs. Miljöbedömningen har gjorts i huvudsak med underlag från 
Trafikverket som sammanställt material om transportsystemets påverkan på miljön i bedömningsgrunder 
för alla miljöbalkens relevanta miljöaspekter, samt tillhandahåller Samlade effektbedömningar för 
namngivna åtgärder. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning utgör en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna som planen kan 
orsaka. Framförallt bedöms planen kunna påverka utvecklingen inom miljöaspekterna klimat, människors 
hälsa, luft, biologisk mångfald (inklusive växt- och djurliv) samt befolkning. Som underlag för 
bedömningarna har Trafikverkets bedömningsgrunder använts som beskriver på vilket sätt infrastruktur och 
dess användning påverkar miljön. 

Miljökonsekvensbeskrivningen är en redovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan förväntas 
uppstå när de nya åtgärderna i planen genomförts och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation då 
bara redan låsta investeringar i planen genomförs. Miljöbedömningen förutsätter därför ett så kallat 
nollalternativ, en rimligt säker uppfattning om hur samhället och transportsystemet kommer att utvecklas 
utan effekterna från de nya åtgärderna i planen. 

En majoritet av de satsade medlen i planen på nya åtgärder går i huvudsak till åtgärder som ökar 
framkomligheten för biltrafiken och förväntas leda till ett ökat trafikarbete med bil och därmed gå i negativ 
riktning när det gäller klimatet. Betydligt mindre medel i länstransportplanen satsas på investeringar i 
cykelvägnät, kollektivtrafikåtgärder och mobility management-åtgärder, vilka alla leder till minskad biltrafik 
och i rätt riktning avseende klimatmålet. (Det bör noteras att Region Kronoberg genom särskilda 
ansökningar har erhållit nationella medel för att utveckla kollektivtrafikanläggningar i länet. Dessa medel 
ingår inte i länstransportplanen och kommer därför inte med i bedömningen i 
miljökonsekvensbeskrivningen.). Det är därför troligt att de nya åtgärderna i länstransportplanen 
sammantaget leder i negativ riktning jämfört med nollalternativet, d v s att bara redan låsta objekt i befintlig 
trafikinfrastruktur genomförs. De större nya investeringarna går istället i positiv riktning avseende 
funktionsmålet med ökad tillgänglighet för pendling, medborgarnas resor och näringslivets transporter. 
Samtidigt innebär utbyggnad av vägar och cykelbanor att mark som idag utgör livsutrymme för växter och 
djur går förlorade och barriäreffekterna ökar. Det är därför viktigt att senare i planeringen av sådana projekt 
titta mer noggrant på var dessa miljöer finns så att de kan undvikas eller skyddas från större skador än 
nödvändigt. Även i tätortsnära miljöer är det viktigt att bevara så mycket natur- och kulturmiljöer som 
möjligt då de fyller ett syfte även för människors möjlighet till rekreation och vila. 

Miljömål som bedöms påverkas positivt av planen: God bebyggd miljö. 

Miljömål som bedöms påverkas negativt av planen: Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Även 
miljömålen om Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap 
kan komma att påverkas negativt men för dessa mål finns dock goda möjligheter att genom hänsyn i senare 
planerings- och projekteringssteg minimera konsekvenserna om åtgärdsvalsstudier resulterar i beslut att 
bygga om eller bygga ny infrastruktur.  

Positiva effekter erhålles avseende Funktionsmålet genom ökad framkomlighet för biltrafik. Likaså 
förväntas flera av åtgärderna att leda i positiv riktning avseende trafiksäkerhet och målet om Nollvisionen. 

Alla planer som miljöbedöms ska följas upp och planen som helhet föreslås bland annat följas upp med 
hjälp av de indikatorer avseende klimat och hälsa som finns på miljömålsportalen, www.miljomal.nu. 
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2. Bakgrund och syfte 

Region Kronoberg har, på uppdrag från Regeringen, upprättat ett förslag till transportslagsövergripande 
länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029. När en myndighet eller en kommun 
upprättar en plan, som krävs i lag eller i annan författning, ska planupprättaren göra en miljöbedömning av 
planen, om dess genomförande enligt Miljöbalken kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En 
länsplan för regional transportinfrastruktur ska alltid antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Behovet av en miljöbedömning är därmed lagstadgat. 
Lagstiftningen om miljöbedömning av planer och program är tvingande sedan 2005 och genomförs nu för 
tredje gången i samband med upprättande av ny Länstransportplan.  

Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med framtagandet av 
planen. Miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning som en del av analysen av 
strategiska vägval och åtgärder. Miljöbedömningen görs på en strategisk och övergripande nivå och ska inte 
ta upp frågor som lämpligare bedöms senare i planeringsprocessen. Syftet med en miljöbedömning är att 
påverka planeringens innehåll och resultat så att en hållbar utveckling främjas. Arbetet sker parallellt på två 
olika plan; ett nationellt som Trafikverket ansvarar för och ett regionalt där i detta fall Region Kronoberg 
har ansvaret. 

 

3. Osäkerheter och brister 

Miljöbedömningen av planen har ambitionen att redovisa de storskaliga effekter planen bedöms kunna 
medföra, ibland tillsammans med satsningar i den nationella planen.  

Bedömningar av konsekvenser medför alltid en viss osäkerhet. När det gäller bedömning av konsekvenser 
på denna nivå är osäkerheten särskilt stor. En regional transportplan är strukturskapande med lång 
genomförandetid. Effekten av de planerade åtgärderna sträcker sig långt efter att planen är genomförd. 
Detta gör att det är svårt att dra några säkra slutsatser av konsekvenserna. I dagsläget går det inte att 
förutspå vilken övrig utveckling som kommer att ske i samhället, vilka politiska styrmedel som kan komma, 
prisutveckling på bränslen eller förändringar i den allmänna opinionen. Allt detta kan göra att de 
trafikprognoser som länsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen grundar sig på inte kommer att slå in. 

Utifrån de gränser som satts upp i miljöbedömningsgrunderna om vad som är betydande miljöpåverkan förs 
i många fall ett resonemang om vilka effekter planen förväntas medföra för att på så sätt fånga upp de 
aspekter som kan bli betydande. I vissa fall saknas också kunskapsunderlag om nuläget, vilket ytterligare 
försvårar bedömningen. I bedömningsgrunderna listas också för flera av aspekterna ett utvecklingsbehov 
som, om de genomförs, kan bidra till förbättrad kvalitet på bedömningarna till kommande transportplaner.  

Även om vissa av de utpekade bristerna har högre prioritet än andra och sannolikt kommer att genomföras 
under planperioden har typen av åtgärd miljöbedömts istället för enskilda objekt. För denna åtgärdsgrupp är 
det angeläget att i den fortsatta planeringsprocessen se till att rätt åtgärder kommer till stånd på rätt platser.  
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4. Länsplan för regional transportinfrastruktur 

Vad får länstransportplanen innehålla enligt förordningen? 
Länsplaner för regional transportinfrastruktur hanterar trimning och effektivisering samt investering i 
statliga regionala vägar (statliga vägar som finansieras via länsplaner). Dessutom ingår statlig medfinansiering 
för byggande av kollektivtrafikanläggningar med mera, samt till drift av utpekade icke statliga flygplatser. 
Det är möjligt för länsplanen att även finansiera åtgärder som normalt finansieras i den nationella 
transportplanen. Länsplanen omfattar en tidsperiod på 12 år, i den aktuella planeringsomgången perioden 
2018 – 2029. 

Den regionala åtgärdsplanen får i enlighet med förordning (1997:263) om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur omfatta följande ändamål:  
 Investeringar i statliga regionala vägar som inte ingår i stamvägnätet. 
 Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger 

effektivare användning av befintlig infrastruktur. 
 Åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet 

som bör redovisas i planen. 
 Bidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen. 
 Investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236) 

om en nationell plan för transportinfrastruktur. 
 Byggande och drift av enskilda vägar. 

 
Åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar med mera vilket innefattar: 
 Byggande av väg- och gatuanläggningar eller spåranläggningar för regional kollektivtrafik som tillgodoser 

ett allmänt kommunikationsbehov. 
 Byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra liknande anläggningar för 

trafikanternas behov vid regionalt kollektivt resande. 
 Transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar 

och gator. 
 Åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för resenärer med funktionsnedsättning i fråga om 

kollektivtrafikfordon, terminaler, hållplatser eller andra anläggningar i anslutning till dessa samt 
investeringar i reseinformationsanläggningar som underlättar resor för resenärer med 
funktionsnedsättning. 

 Byggande av kajanläggning för fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar personer och gods och 
som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov. 

 Investeringar i sådan rullande materiel för regional kollektivtrafik på järnväg, tunnelbana eller spårväg 
som utpekas i den banhållningsplan som fastställts för 2004 – 2015 så länge det finns anslagna medel för 
ändamålet.  

Grund för prioriteringar 
Till grund för arbetet med ny länstransportplan ligger systemanalysen från 2015 för södra Sverige och den 
gemensamma strategin i Positionspappret från 2016, som har arbetats fram inom ramen för 
Regionsamverkan i Sydsverige. Prioriteringarna sammanfattas i tre punkter som har varit utgångspunkt för 
åtgärderna i den nya länsplanen: 

 Interregional tillgänglighet – snabb utbyggnad av två nya stambanor som kopplar an till befintliga 
västkustbanan, södra stambanan och anslutande sidobanor. 
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 Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av järnvägar och vägar som stödjer den 
flerkärniga ortsstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland. 

 Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad transportkapacitet för effektiva och 
klimatsmarta transporter för näringslivet. 

I arbetet med länstransportplanen utgör även den Regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län, Gröna 
Kronoberg 2025, ett viktigt underlag. 

De åtgärder som prioriteras ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till ett klimateffektivt och 
konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling samt ta sin utgångspunkt i de 
transportpolitiska målen. Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet. Det övergripande målet förtydligas genom två jämbördiga mål, ett funktionsmål – Tillgänglighet 
samt ett hänsynsmål – Säkerhet, Miljö och Hälsa. 

Ny planperiod 2018-2029 
När det gäller medelstilldelningen för denna planeringsomgång uppgår den preliminära tilldelningen för 
Region Kronoberg till 768 miljoner kronor. Åtgärderna som ska redovisas i planen är de objekt som 
överstiger 25 miljoner kronor i investeringskostnad. Större brister ska därutöver pekas ut där det är 
angeläget att gå vidare till åtgärdsvalsstudie enligt planprocessen för väg och järnväg baserat på 
fyrstegsprincipen. För mindre investeringar avsätts potter för anpassning av transportinfrastrukturen där 
åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet, kollektivtrafik, cykel och mobility management kan ingå. 

Länstransportplanen är ny men bygger på tidigare lagd plan. Länsplanen omfattar en investeringsperiod på 
12 år, men revideras vart 4:e år. Revidering och utveckling har skett i nära dialog med den nu mer etablerade 
IKA-gruppen vilken består av tjänstepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län och 
Trafikverket. Dialog har också förts på politisk nivå, framförallt genom regionala utvecklingsnämndens 
kommunturné och kommunalt forum. 

Nedan redovisas endast en mycket kort sammanfattning av Länstransportplanen. Fokus ligger på de frågor 
och utgångspunkter som är viktiga för miljökonsekvensbeskrivningen.  

Sammanfattning av länstransportplanen 
Kronobergs länstransportplan kommer att bidra till ett sammanknutet Sydsverige genom att förbättra och 
utveckla de stråk som går genom länet. I planen satsas även på det mindre vägnätet. Särskilt utpekade 
satsningar föreslås på primära och övriga länsvägar. I länstransportplanen ingår också satsningar för ett 
sammanhållet cykelvägnät i Kronoberg för både vardagscykling och turism. Särskilda resurser i planen, 
utöver länstransportplanens medel, satsas också på att hållplatser i länet ska nå den standard som har 
antagits i Trafikförsörjningsprogrammet för Kronoberg 2016-2025.  

De åtgärder som är nya jämfört med den gamla länstransportplanen, och därmed effektbeskrivs i denna 
miljökonsekvensbeskrivning, är: 

 Större investeringar (> 25 Mkr) i fyra större namngivna vägobjekt: Väg 834 Hovmantorp – 
Korsning med järnväg, Lv 126 förbi Alvesta, Södra länken Växjö samt Rv 27 Säljeryd – Växjö 
etappindelning 

 Mindre investeringar (< 25 Mkr) inom fyra områden: Vägobjekt, Cykelvägar, Kollektivtrafik samt 
Mobility management-åtgärder 
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 Bidragsobjekt med potter för bl a Trafiksäkerhet & Kollektivtrafik, Enskilda vägar samt Driftbidrag 
flygplats. 

Utöver dessa åtgärder ingår åtgärder som är låsta och var med redan i den tidigare planen: samfinansiering 
av ett järnvägsobjekt samt ytterligare två större vägobjekt. 

Identifierade brister 
Att en etapp finns med som namngiven brist innebär att brister och kapacitetsproblem ska utredas och 
tydliggöras under planperioden innan åtgärdsvalsstudier inleds i enlighet med planprocessen för väg- och 
järnvägsprojekt. I fasen med åtgärdsvalsstudier ska fyrstegsprincipen tillämpas, vilket innebär att lösningar 
som innebär byggande av ny väg eller större ombyggnader ska vara ett sista steg först när varken effektivare 
resval, bättre användning av befintlig infrastruktur eller begränsade ombyggnationer kan lösa identifierade 
problem. Lösningar ska sökas förutsättningslöst, transportslagsövergripande, brett och i samverkan/dialog 
med berörda. Fyrstegsprincipen och planprocessen beskrivs mer ingående i Länstransportplanen.  

I planen finns två större konstaterade brister: Rv 23 Marklanda-Växjö och Rv 27 Växjö-länsgräns mot 
Blekinge. Eftersom det inte är klart vilka lösningar som bäst åtgärdar de utpekade bristerna, samt vilka 
åtgärder som kommer att prioriteras, är det idag inte möjligt att miljöbedöma utfallet av identifierade brister. 
Identifierade brister är inte föremål för investeringsbeslut i detta skede. Vidare utredning får visa vilka 
åtgärder samt vilken prioritering som bör komma i fråga.  

Mindre investeringar (< 25 Mkr) 
För mindre investeringar har fyra potter avsatts för Vägobjekt, Cykelvägar, Kollektivtrafik samt Mobility 
management-åtgärder. Potten för Vägobjekt syftar bl a till att öka trafiksäkerheten, men åtgärder avser också 
breddning och ökad framkomlighet för biltrafiken. Potten för Cykelvägar avser just utbyggnad av 
cykelvägar, medan potten för Kollektivtrafik avser upprustningar av hållplatser. Potten för Mobility 
management-åtgärder kan användas för åtgärder som syftar till att förändra beteendet hos de som nyttjar 
infrastrukturen så att smartare val kan göras. 
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5. Avgränsning av miljöbedömningen 

Avgränsning handlar om att få en effektiv och verkningsfull besluts- och genomförandeprocedur med 
relevant och rimligt beslutsunderlag. Ett syfte är att koncentrera miljöbedömningen och 
miljökonsekvensbeskrivning på de miljöfrågor som har störst betydelse och där planförslaget har störst 
möjlighet att påverka. Uppgifterna i miljökonsekvensbeskrivningen ska vara rimliga med hänsyn till; 

 utredningens innehåll och detaljeringsgrad, 

 bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 

 allmänhetens intresse, 

 att vissa frågor bättre kan bedömas i samband med andra beslut om program, planer eller projekt. 
 
Avgränsningar av miljöaspekter och bedömningsgrunder med motiveringar redovisas i bilaga i kapitel 11 
samt beskrivs under kap 6, Metod för miljöbedömning. 

Allmänhetens intresse 
Merparten av befolkningen kommer dagligen i kontakt med transportsystemet. Transportsystemet påverkar 
våra möjligheter att röra oss och nå olika målpunkter, men påverkar också våra upplevelser och den miljö vi 
lever i. Planförslaget har däremot ingen civilrättslig betydelse. Planförslaget är alltså inte ett rättsligt 
bindande dokument som påverkar enskild egendom, men det har en styrande effekt på kommande plan- 
och tillståndsprövning. 

Andra planer och program 
Nationellt pågår arbetet med att fram en ny nationell transportplan för samma tidsperiod. Den hänger ihop 
med detta arbete genom att vissa åtgärder i den nationella planen geografiskt finns i Kronobergs län. Det är 
också till exempel möjligt att genom samfinansiering med regionala medel från regional plan öka effekten av 
satsningar som planeras nationellt.  

Den fysiska samhällsplaneringen regleras i plan- och bygglagen och det är kommunerna som ansvarar för 
planeringen. Det betyder att de själva väljer vilka områden som ska planläggas och när. Länsstyrelsen har 
ansvaret för att det nationella perspektivet tas om hand i den kommunala planeringen. 

Kommunerna ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan där övergripande planeringsfrågor och 
allmänna intressen finns behandlade. Översiktsplanen utgör underlag för detaljplaner och 
områdesbestämmelser. Översiktsplaner bildar därmed ett viktigt underlag för planering av trafik, transporter 
och transportinfrastruktur. Det är av stor vikt för samhällsbyggandet att det finns en tydlig koppling mellan 
den kommunala fysiska planeringen och planeringsprocesserna för infrastrukturprojekt. 

Tidsperspektiv 
Planen omfattar åtgärder för 2018-2029. Förarbetena till miljöbalken anger att den betydande miljöpåverkan 
som ska identifieras och beskrivas i princip inkluderar: ”effekter på kort, medel-lång och lång sikt.” Vilka 
tidsgränser som ska sättas för olika effektbedömningar beror på vad som är relevant och rimligt. Eftersom 
miljöeffekter av investeringar och åtgärder kan sträcka sig längre än till år 2029, ska miljöbedömningen 
behandla effekter så långt det är relevant och rimligt även efter år 2029.  
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Geografisk utbredning 
Miljöbedömningen hanterar miljöeffekter inom Kronobergs län. Om ny trafikinfrastruktur byggs både inom 
Kronobergs län och som en fortsättning i ett annat län kan trafiken och resandet förväntas bli större på 
båda sidor om länsgränsen än om den bara byggs på ena sidan om länsgränsen. I de fall åtgärder omfattar 
utbyggnad på båda sidor om länsgränsen redogörs därför för detta i miljökonsekvensbeskrivning eftersom 
effekterna inom länet kan bli större. Det görs dock ingen beräkning av hur mycket trafiken/resandet 
förväntas öka, utan bara i vilken riktning (positiv, neutral eller negativ) den och de miljöeffekter som hänger 
samman med trafikökningen eller det ökande resandet går.  

Bedömningarna är inte så detaljerade att de redogör för om den ökade trafiken eller resandet härrör från 
regionala eller internationella resor. Det görs inte heller någon analys av hur positiv eller negativ 
miljöpåverkan från bedömda åtgärder fördelar sig inom Kronobergs län samt vilka grupper som påverkas. 
Frågor kring sjöfartens och flygets miljöpåverkan förutsätts bli bedömda inom ramen för den nationella 
planen, förutsatt att den regionala planen inte nämnvärt berör dessa transportslag. 

Relevanta miljömål 

Nationella miljömål 

1,5-gradersmålet och begränsad klimatpåverkan 
Klimatavtalet som skrevs under i Paris i december 2015 innebär att världens länder ska begränsa 
klimatpåverkan till en maximal temperaturökning på 2 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå men 
även sträva efter att begränsa den till maximalt 1,5 grader. Såväl en begränsning till 2 grader som 1,5 graders 
temperaturökning kräver att de globala utsläppen når noll någon gång i mitten av seklet. Med en rättvis 
bördefördelning behöver de rikare länderna nå nollnivån tidigare. 

Ett nytt svenskt klimatmål 
Den 2 februari 2017 tog regeringen fram ett förslag till ny klimatlag som innebär att Sverige ska ha ett 
"netto nollutsläpp" av klimatpåverkande växthusgaser 2045. Ett kvantifierat mål är att utsläppen från 
inrikestrafiken ska ha minskat med 70 procent till 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Det är första gången 
som det har tagits fram ett kvantifierat utsläppsmål för transportsektorn.  

Fossiloberoende fordonsflotta 
Klimatmålet för transportsektorn skiljer sig inte mycket från Sveriges vision om nettonollutsläpp av 
växthusgaser år 2050 och prioriteringen om fossiloberoende fordonsflotta, av Trafikverket tolkat som 80 
procents lägre användning av fossil energi i vägtrafik år 2030. Visionen har analyserats inom utredningen 
Fossilfrihet på väg (FFF-utredningen, SOU 2013:84) och i Trafikverkets klimatscenario. 
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Tre delar krävs: ny teknik, energieffektivisering och ett transportsnålt samhälle 
 

 
   
Figur 1 Vägtrafikens användning av fossil energi med och utan åtgärder (TWh) enligt Trafikverkets klimatscenario. 

Toppen på staplarna motsvarar utvecklingen utan åtgärder, de gråa fälten återstående fossil energi efter 
åtgärder. Negativa värden avser export av bioenergi. Av staplarna kan man även se hur stor del av 
minskningen som åstadkoms av de olika åtgärdskategorierna.1 

 
För att klara detta inom vägtransportsektorn nationellt och internationellt krävs en kraftfull teknisk 
utveckling. Det krävs både energieffektivisering och introduktion av förnybar energi. Men den knappa tiden 
gör att detta inte är tillräckligt. Det krävs även en samhällsutveckling där den egna bilen spelar en mindre 
roll som transportmedel och där tillgänglighet skapas genom god kollektivtrafik och goda möjligheter att gå 
och cykla: ett transportsnålt samhälle. Denna slutsats drar Trafikverket i flera olika rapporter. framgår av 
figuren ovan står transportsnålt samhälle för ca en tredjedel av de minskningar som måste göras till 2050. 

En utveckling enligt Trafikverkets klimatscenario skulle inte bara bidra till de nationella klimatmålen, utan 
också till många andra miljö och samhällsmål – genom täta, funktionsblandade städer med bättre 
tillgänglighet med kollektiv-, cykel- och gångtrafik samt ökad andel elektrifierade tysta och emissionsfria 
fordon.  

Miljökvalitetsmål 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det svenska 
miljömålssystemet innehåller sexton miljökvalitetsmål. Av dessa 16 miljökvalitetsmål har en avgränsning av 
de mål som berör transportsektorn redovisats i regeringens proposition ”Mål för framtidens resor och 
transporter”. Dessa är begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, bara naturlig försurning, ingen övergödning, 
god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv. Bedömningen av planförslagets positiva eller negativa 
påverkan på miljökvalitetsmålen kommer att fokusera på dessa sju miljökvalitetsmål. 

  

                                                 
1 Källa: Trafikverket (2016) Styrmedel och åtgärder för at minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser-med fokus på transport-
infrastrukturen, 2016:043 
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Regionala miljömål 
Miljöbedömningen kommer att beakta de nationella och regionala miljömålen. Länsstyrelsen i Kronobergs 
län har fastställt Regionala miljömål för perioden 2013-20202. Samtidigt upphävdes tidigare regionala mål. 
För Kronobergs län finns därmed 45 regionala mål som har beslutats för att komplettera de nationella 
besluten.  

Nationellt beslutade preciseringar gäller fullt ut i länet och är därmed desamma regionalt som nationellt. 
Därutöver antagna regionala miljömål är ett komplement. Det finns i regionen ett mål om ökat resande med 
kollektivtrafiken; att marknadsandelen ska öka till 15 % år 2030. Ytterligare kompletterande regionala mål 
som mest bedöms kunna påverkas av innehållet i länstransportplanen är: 

 Begränsad klimatpåverkan:  
o Fossil koldioxid från trafiken: Utsläppen av fossil koldioxid från trafik och arbetsfordon 

har år 2020 minskat med 35 %, jämfört med 1990 års utsläpp.  

 Bara naturlig försurning och Frisk luft:  
o Utsläpp av kväveoxider: År 2020 ska utsläppen av kväveoxider i Kronobergs län ha 

minskat till 2 500 ton (även luft). 

 Levande sjöar och vattendrag:  
o Senast år 2020 ska minst 50 % av de nationellt värdefulla vattendragssträckorna i 

Kronobergs län vara restaurerade med avseende på naturmiljön. Utbredningen av utter ska 
inte minska (jämfört med 2007) 
 

I Regional utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg 2025” anges bl. a också som mål att mellan 1990-2025 ska 
minskningen av klimatpåverkande utsläpp i länet vara den största i riket och till 2025 ska 80 % av den totala 
energianvändningen i Kronobergs län komma från förnybara källor. 

 

  

                                                 
2 Regionala miljömål i Kronobergs län 2013-2020, beslutade 2013-01-08, uppdaterade med etappmål som fastställdes 2014-02-27, Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2013. 

336



14 
 

6. Metod för miljöbedömning 

Alternativ 
Inget jämförelsealternativ avseende planens innehåll har tagits fram då det inte angivits några alternativa 
planeringsramar i direktivet för att upprätta ny plan.  Den jämförelse som görs utgår därför endast från 
planalternativet och nollalternativet.  

Nollalternativ och nytt planförslag 
De åtgärder som bedöms för att eventuellt skrivas in i den nya länsplanen styr bara en del av det svenska 
transportsystemets samlade utveckling och miljöpåverkan. Faktorer vid sidan av planen eller systemanalysen 
har ofta en väl så stor inverkan på systemet. Det kan gälla demografisk, teknisk, industriell eller kommersiell 
utveckling och politiska beslut i Sverige, och även utvecklingen i Europa och i övriga världen. 

Konsekvensbedömningen av åtgärderna är en bedömning av de effekter som uppstår när planen 
genomförts. Bedömningen är med andra ord en redovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan 
förväntas uppstå när en plan är genomförd och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation utan 
någon sådan plan. Den gäller både effekter i samhället och effekter i eller på grund av transportsystemet. 

Miljökonsekvensbedömningen förutsätter följaktligen att man har ett nollalternativ, en rimligt säker 
uppfattning om hur samhället och transportsystemet kommer att utvecklas utan effekterna från den nya 
länsplanen. Nollalternativet är således en gemensam beskrivning av samhällets troliga utveckling utan 
åtgärder från länsplanen eller ändringar av dessa. 

Med hjälp av ovanstående resonemang tolkas nollalternativet i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning 
som att implementering av den gällande länsplanen (2014–2025) genomförs. Nollalternativet beskrivs 
därmed, i nästa avsnitt, som ett nuläge med en utveckling enligt länsplanen 2014–2025.  

I ett nästa steg jämförs nollalternativet med den konsekvensbedömning som gjorts av de nya åtgärder som 
kan komma att ingå i länsplan 2018–2029. Ett mål med tillämpningen av bedömningsgrunderna är att 
effekter och konsekvenser så långt det är möjligt ska kvantifieras och jämföras i nollalternativet och 
planalternativet. Detta har varit svårt i miljöbedömningen av planen. Istället förs ett resonemang om 
konsekvenserna av den riktning de nya åtgärderna i planen pekar ut i relation till kriterierna för betydande 
miljöpåverkan. 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder är ett verktyg för att bedöma vad som är betydande miljöpåverkan i 
åtgärdsplaneringen, samt hur påverkan på de miljöaspekter som räknas upp i miljöbalkens 6 kap 12 § 
punkt 63 kan bedömas och beskrivas. Utgångspunkten för vad som är betydande miljöpåverkan är vilka 
miljöutmaningar som transportsektorn har ett stort delansvar att lösa och hur dessa kan påverkas av valet av 
åtgärder i planen. Transportsektorn bedöms främst ha en betydande miljöpåverkan på följande sätt: 

 Står för en stor del av utsläppen av koldioxid. 
 Utsätter fler än två miljoner människor för buller, där järnvägstrafiken står för ca 20 %. 
 Står för en hög andel av de svenska utsläppen till luft. 
 Tar mark i anspråk för infrastruktur och har en påverkan på natur- och kulturmiljö inklusive 

skyddade områden (MB 7 kap.). 

                                                 
3 De 14 miljöaspekterna är människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och 
den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Dessa har delvis omarbetats av Trafikverket för att vara mer 
anpassade till att bedöma transporternas miljöpåverkan. 
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 Har en strukturbildande funktion med påverkan på övrigt samhällsbyggande och formar därmed 
människors livsmiljö, men också framtida transportbehov. 

 
Bedömningsgrunderna tar sin utgångspunkt i Trafikverkets Metod för miljöbedömning av planer och program inom 
transportsystemet.4 som innehåller definitioner och avgränsningar för kriterier för när miljöpåverkan från 
transportsystemet är att betrakta som betydande. Bedömningsgrunderna täcker in samtliga av miljöbalkens 
miljöaspekter5 och har sorterats in under tre olika fokusområden: klimat, hälsa och landskap. Trafikverket 
har 2017 uppdaterat sina bedömningsgrunder och har lagt till ett fjärde fokusområde, ”resurser tillgängliga 
för människan”. Detta omfattar påverkan på naturresurser; areella näringar, mark, skyddsvärda områden, 
vatten m m. Men i miljöbedömningen av Kronobergs länstransportplan har bedömningen gjorts utifrån de 
tre ursprungliga fokusområdena och de av Trafikverket framtagna bedömningsgrunderna har anpassats efter 
de regionala förutsättningarna i Kronobergs län och har avgränsats ytterligare. En viktig faktor bakom dessa 
avgränsningar är vilka effekter som utifrån befintligt kunskapsunderlag kan bedömas av de nya åtgärder som 
ingår i länsplanen. En skillnad måste göras mellan en potentiell betydande miljöpåverkan från 
transportsektorn total och vad som kan bedömas för prioriterade åtgärder i länsplanen. Bland annat måste 
hänsyn tas till vad som är rimligt att bedöma i samband med åtgärdsplaneringen och vad som bäst bedöms i 
senare skede i samband med projektspecifika miljökonsekvensbeskrivningar. Exempelvis har 
miljöaspekterna ”mark” och ”vatten” avgränsats bort, eftersom de bedöms som mycket svåra att bedöma i 
det här skedet av planeringen. 

De miljöaspekter som bedömts bedöms kunna bli föremål för betydande miljöpåverkan utifrån planens innehåll 
och regionala förutsättningar är klimatfaktorer, människors hälsa, befolkning, luft, materiella 
tillgångar, biologisk mångfald (inklusive växt- och djurliv), forn- & kulturlämningar samt 
trafiksäkerhet. Avgränsningar med motiveringar redovisas i bilaga i kapitel 11. Där redovisas hur de olika 
miljöaspekterna relaterar till relevanta miljömål. 

Därutöver ska relevanta miljökvalitetsnormer beaktas. För länstransportplanens del bedöms 
miljökvalitetsnormer för luft avseende NOX samt PM 10 vara relevanta. För miljökvalitetsnormer avseende 
vattenförekomster bedöms eventuell påverkan bättre kunna utredas i senare skeden av planeringen. Vatten 
som omfattas av miljökvalitetsnorm för fisk- och musselvatten bedöms i detta skede inte beröras av 
åtgärder i planen.  

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller anger att det ska eftersträvas att buller inte medför skadliga 
effekter på människors hälsa. Enligt förordningen har Trafikverket kartlagt buller från väg- och 
järnvägstrafik och upprättat ett åtgärdsprogram.  

Indirekta effekter som kan uppstå p g a tillkommande exploateringar eller etableringar som en följd av 
investeringar i planen avgränsas bort då en sådan bedömning skulle bli alltför spekulativ.   

Kriterier för betydande miljöpåverkan 
Ett mål med tillämpningen av bedömningsgrunderna är att effekter och konsekvenser så långt det är möjligt 
ska kvantifieras och jämföras mot nollalternativet. Kriterierna är därför utformade så att det ska vara möjligt 
att mäta en förändring för att se om den är att betrakta som betydande eller ej. Dock är det i många fall 
svårt att göra en kvantifiering avseende påverkan på trafik och utsläpp, framförallt får åtgärder inom 
potterna som inte genomgår en samhällsekonomisk analys. Istället förs här därför ett resonemang om 
konsekvenserna av den riktning planen pekar ut och om utvecklingen med de föreslagna åtgärderna 
förväntas gå i positiv, neutral eller negativ riktning. Kriterier för respektive fokusområde; klimat, hälsa och 
landskap redovisas nedan. Det är kriterierna som används i det praktiska arbetet med att genomföra 

                                                 
4 Trafikverket, 2011. Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet, Publikationsnummer: 2011:134. 
5 De 14 miljöaspekterna är människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och 
den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Dessa har delvis omarbetats av Trafikverket för att vara mer 
anpassade till att bedöma transporternas miljöpåverkan. 
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bedömningen av de olika åtgärderna och potterna. Bedömningen av respektive kriterium summerar upp till 
de mål och fokusområden de relaterar till. 

Tabell 1 Kriterier för bedömning av i vilken riktning åtgärderna går i avseende olika aspekter inom fokusområdena. 
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Beskrivning av fokusområde Klimat 
Analyser genomförda inom Trafikverkets klimatscenario visar att det finns möjlighet för transportsektorn 
att minska klimatpåverkan i linje med målen men för att åstadkomma detta krävs en kombination av 
åtgärder6, se Figur 1 på sidan 10. Trafikverkets klimatscenario innebär en minskning av personbilstrafiken 
med 10 - 20 % till 2030. Detta kan jämföras med de basprognoser som Trafikverket tagit fram för 
vägtrafiken till 2040, som för Kronobergs läns del innebär en trafikökning med ca 30 %.7,8 

Slutsatsen från klimatscenariot är att tekniklösningar inte kommer att vara tillräckliga för att nå klimatmålen 
utan att övriga åtgärder måste ske parallellt. En ökad mängd trafik ger en för stor trafikvolym för att kunna 
minska utsläppen med hjälp av teknisk utveckling. Detta bekräftas bland annat i de långsiktiga scenarier för 
energianvändningen som Energimyndigheten har tagit fram för transportsektorns energianvändning. Deras 
slutsats är att med en trafikökning enligt Trafikverkets basprognos kommer energianvändning från 
Transportsektorn att vara relativt konstant till 2040.9 En så stor energianvändning kommer sannolikt inte att 
kunna tillgodoses av förnybara drivmedel i tillräckligt hög grad för att nå klimatmålen. 

Energianvändningen per person i Kronobergs län har sjunkit sedan 2010 och var 31,4 MWh under 2014 
(tyvärr finns inga nyare uppgifter än så att tillgå för länet; vare sig för energianvändning, klimatpåverkande 
utsläpp eller körsträckor per invånare). Transporterna står dock fortfarande för en stor del av 
energianvändningen, se Figur 2. Fortsatt energieffektivisering och övergång till fossilfria energikällor krävs 
för att nå de klimat- och energirelaterade miljömålen. Kraftigare insatser behövs också för att minska 
användningen av bilar och övergå till resurssnåla, miljöanpassade transporter.10 

 

Figur 2 Slutlig energianvändning per person i länet (år 2009-2014). Källa: Miljömål.se 

År 2014 var de totala utsläppen av växthusgaser i länet totalt 1,0 miljoner ton, jämfört med 1,2 miljoner ton 
år 2010. I dessa siffror ingår även andra utsläpp än koldioxid, men koldioxid utgör merparten. 

                                                 
6 Samlat planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan, 2012:152. Trafikverket 2012. 
7 Trafikverket, Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060. 2016-03-11. 
8 Basprognoserna bygger nu beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen. Det innebär bl.a. att det är gällande Nationella och 
Regionala infrastrukturplaner som ska ligga till grund för vilken framtida infrastruktur som ska finnas med i prognoserna, samtidigt som enbart 
beslutade styrmedel i form av skatter, avgifter m fl. ingår i prognosförutsättningarna. 
9 Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2016, 2017: 6. 
10 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=46&pl=2&l=7&t=Lan (hämtat 20170306) 
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Transportsektorn och arbetsmaskiner står för ca hälften. Utsläpp från transporter minskade med 1,1 
procent mellan 2013 och 2014. Utsläppen från transporterna måste dock minska mer för att nå det 
långsiktiga målet om noll nettoutsläpp år 2050 och klara etappmålen år 2020 med minskning på 40 procent 
jämfört med 1990.11 

 
Figur 3 Klimatpåverkande utsläpp uttryckta i koldioxidekvivalenter och fördelade på sektorer. Källa: Miljömål.se 

 

Kronobergs län är glest bebyggt och har många mindre tätorter med följd att biltransport ofta bli det enda 
alternativet. Detta är en orsak till att körsträckan med bil per invånare ligger över genomsnittet i Sverige, se 
Figur 4. Sedan 2008 har körsträckan med bil minskat fram till 2013, både nationellt och i länet. Sedan dess 
har dock körsträckan i länet ökat något igen.12 Utsläppen från bilresandet måste minska, om det ska gå att 
nå miljömålen. I takt med att befolkningen i länet ökar, behövs incitament för att stimulera ett hållbart 
resande, med cykel och kollektivtrafik. 

                                                 
11 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=77&pl=2&l=7&t=Lan (uttag 20170306) 
12 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=87&pl=2&l=7&t=Lan (uttag 20170306) 
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Figur 4 Antal körda mil med personbil i genomsnitt per länsinvånare och år. Källa: Miljömål.se 

Beskrivning av fokusområde Hälsa 
I de transportpolitiska målen nämner Regeringen begreppet hälsa i samband med effekter på människors 
hälsa av buller, luftföroreningar samt ökad fysisk aktivitet som exempel. Vibrationer nämns ej i de 
transportpolitiska målen, men det är dock känt att det utgör en olägenhet för människors hälsa exempelvis 
genom sömnstörning. Risken för att dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet har också betydelse för 
hälsa. Trafiksäkerhet är en egen del av det transportpolitiska hänsynsmålet. 

Transportsystemet kan få konsekvenser för hälsan även genom förorening av dricksvatten och 
markområden, strålning, användning av kemikalier och arbetsmiljön för dem som arbetar med 
infrastrukturen. Tillgänglighet. till utbud och aktiviteter – exempelvis sociala kontakter, friluftsliv och 
arbetsmarknad ‐ påverkar fysisk respektive psykisk hälsa positivt, och det finns även negativa aspekter 
såsom stress av att sitta i köer. 

Hälsa - luft 
Miljöaspekten luft definieras av Trafikverket dels som emissioner av luftföroreningar, dels som luftkvalitet i 
form av halter av luftföroreningar där människor vistas i tätorter. Vägtrafiken är den största utsläppskällan 
till flera luftföroreningar och halterna är särskilt höga i tätorter och under rusningstrafik. Beräkningar gjorda 
med utgångspunkt i en nationell miljöhälsoenkät tyder på att nära en halv miljon människor är besvärade av 
bilavgaser. Bland dem med sovrumsfönster mot större gata, trafikled eller industri stördes mer än var femte 
av bilavgaser.  

Luftkvaliteten i länet är relativt god. Liksom på många andra håll i landet har man i länet störst problem 
med att nå miljömål för partiklar (PM10) i tätorter. PM10 alstras till stor del av trafiken.13  

Transportsektorns påverkan på miljökvalitetsmålet Frisk luft domineras av vägtrafikens utsläpp av 
slitagepartiklar från vägbana och däck samt avgaser från fordon och arbetsmaskiner, varför störst fokus 
läggs på dessa. En avgränsning görs i trafikverkets bedömningsgrunder14 till utsläpp av kväveoxid (NOx) 

                                                 
13 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=2&t=Lan&l=7 (uttag 20170306) 
14 MILJÖASPEKT LUFT ‐ Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. 
Arbetsmaterial, Trafikverket 2012 
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och partiklar (från avgaser respektive slitage) samt halter i luft av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). 
Detta eftersom det är för dessa emissioner som transportsektorns bidrag till överskridanden av 
miljökvalitetsnormer och mål är som störst. 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. De beskrivs 
närmare i miljöbalkens 5:e kapitel. Miljökvalitetsnormerna infördes för att komma till rätta med 
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik.  

Tabell 2  Mål och normer för partiklar (PM10). Övre utvärderingströskeln: vid överskridande ska fasta mätningar 
göras. Nedre utvärderingströskel: tillräckligt att luftkvaliteten följs med hjälp av spridningsmodeller, 
utsläppsinventeringar e dyl. 

 Dygnsmedelvärde Årsmedelvärde 

Miljökvalitetsmål, precisering 30 μg/m3 15 μg/m3 

Miljökvalitetsnorm 50 μg/m3 40 μg/m3 

Övre utvärderingströskel (ÖUT) 35 μg/m3 28 μg/m3 

Nedre utvärderingströskel 25 μg/m3 20 μg/m3 

 

Årsmedelvärden av partiklar, PM10, klarade miljökvalitetsmålet på så gott som samtliga platser under 2015. 
Mätplatsen i Växjö hade högst årsmedelvärde på 15,4 µg/m³. Dygnsmedelvärdena är mest kritiska. Under 
2015 noterades i Växjö och Ljungby halter över 30 µg/m³ luft under 32 respektive 18 dygn. Detta innebär 
att Växjö är strax under nivån i preciseringen inom miljökvalitetsmålet Frisk luft. För att ytterligare minska 
antalet dygn med kraftigt förhöjda partikelhalter i mars och april är det viktigt att sopa gatorna tidigt våren 
och minska användningen av dubbdäck. För de minsta partiklarna, (PM2,5) är bedömningen att det mål 
som satts upp genom preciseringarna för miljökvalitetsmålet Frisk luft nås i hela länet.15 

Tabell 3 Mål och normer för kvävedioxid (NO2). Övre utvärderingströskeln: vid överskridande ska fasta mätningar 
göras. Nedre utvärderingströskel: tillräckligt att luftkvaliteten följs med hjälp av spridningsmodeller, 
utsläppsinventeringar e dyl. 

 Timmedelvärde Dygnsmedelvärde Årsmedelvärde 

Miljökvalitetsmål,  60 μg/m3   20 μg/ m3 

Miljökvalitetsnorm 90 μg/ m3  60 μg/ m3 40 μg/ m3 

Övre utvärderingströskel 
(ÖUT) 

72 μg/ m3  48 μg/ m3 32 μg/ m3 

Nedre utvärderingströskel 54 μg/ m3 36 μg/ m3 26 μg/ m3 

 

När det gäller utsläpp av kväveoxid och partiklar bedöms framförallt mängden transporter, fordonsflottans 
sammansättning, framförallt i tätbebyggda områden ha betydelse för möjligheter att klara miljömålen. I 
Kronobergs län är transporter är den största källan till utsläpp av kväveoxider.  2015 var samtliga resultat för 
kvävedioxid under gränsvärdena för miljökvalitetsnormer och preciseringar. Underlag saknas för att bedöma 
timmedelvärdet, men bedömningen är att preciseringen nås.16 

                                                 
15 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=2&t=Lan&l=7 (uttag 20170307) 
16 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=2&t=Lan&l=7 (uttag 20170307) 
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Utsläppen av kväveoxider i Kronoberg har mer än halverats sedan 1990, se Figur 5. Under 2014 uppgick 
utsläppen av kväveoxider i Kronobergs län till 2 600 ton. Utsläppen har minskat främst till följd av stegvis 
skärpta avgaskrav på personbilar och tunga fordon. 

 
Figur 5 Utsläpp av kväveoxider i länet fördelat på sektorer, exkl internationell sjöfart på svenska vatten. Källa: 

Miljömål.se 

Tillfälligt förhöjda nivåer av luftföroreningar i tätortsluft har samband med en rad hälsoeffekter och besvär. 
Miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att luften skall vara så ren att människors hälsa inte skadas. Om besvär 
av bilavgaser kan reduceras ytterligare så att detta uppnås är svårt att avgöra. Det beror bland annat på 
trafikutvecklingen och införandet av ny teknik.  

Hälsa - buller 
Avseende buller anses miljöpåverkan uppstå när boende utsätts för vägtrafik‐ eller järnvägstrafikbuller med 
ljudnivåer överstigande de riktvärden som Riksdagen ställt sig bakom för buller vid bostäder längs statliga 
och kommunala vägar respektive järnvägar17:  

 30 dBA Leq inomhus 
 45 dBA Lmax inomhus nattetid 
 55 dBA Leq utomhus (vid fasad) 
 70 dBA Lmax vid uteplats i anslutning till bostad 

 
Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet 55 dBA Leq uteplats och 60 dBA vid fasad. 
De angivna riktvärdena ovan gäller för befintliga bostäder. Vid nybyggnation av bostäder har riktvärdena 
utomhus vid fasad höjts, framför allt vid små bostäder på högst 35 kvadratmeter. 

Enligt den nationella miljöhälsoenkäten år 2007 besväras cirka 11 % av länets vuxna befolkning av 
trafikbuller i sin bostad, vilket är lägre än rikets 14 %. Vid samma tillfälle uppgav cirka 1,5 % av den vuxna 
befolkningen i både landet och länet att de var störda nattetid. I Miljöhälsorapporten18 för 2017 anges att 
8 % av befolkningen i Sverige är störda eller mycket störda av trafikbuller, vilket är en minskning sedan 
2007. 

                                                 
17 Riksdagens riktvärden för trafikbuller i boendemiljöer (prop 1996/97:53) 
18 Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet, Miljöhälsorapport 2017 
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Hälsa - befolkning 
Miljöaspekten befolkning handlar om hur transportsystemet påverkar tillgängligheten till de målpunkter som 
olika grupper i befolkningen har i ett geografiskt avgränsat område. Med befolkning avses här i första hand 
människor utan tillgång till bil, särskilt barn, äldre och resenärer med funktionsnedsättning. 

Tillgänglighet handlar om vilka möjligheter transportsystemet erbjuder barn, äldre och resenärer med 
funktionsnedsättning att ta sig till sina målpunkter utan hinder. 

Nedläggningstakten när det gäller dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar på landsbygden i länet har 
avstannat och varit i stort sett oförändrad de senaste fem åren. 7 000 personer har mer än tio km till 
närmaste dagligvarubutik. Det är färre än 2010. Tillgängligheten till drivmedelsanläggning är oförändrad 
sedan 2010. Ingen kommun i länet har ett kommunomfattande dokument som avser främjandet av 
handelns utveckling. Bebyggelseutveckling och kollektivtrafikstråk samplaneras och Region Kronoberg har 
beslutat om trafikförsörjningsprogram. Tre av länets åtta kommuner har aktuella dokument som avser att 
främja miljöanpassade transporter och arbetet för detta pågår i tre andra kommuner.19 

Beskrivning av fokusområde Landskap 
Infrastruktur och trafik kan påverka landskapet på många sätt. Naturresurser kan påverkas genom möjlig 
inverkan på dricksvatten (genom föroreningar från trafik och slitage på vägar samt vid olyckor nära 
vattentäkter). Infrastrukturen tar i anspråk areal/jordbruksmark och kan fragmentera marken så att den blir 
svårare att bruka effektivt. Infrastruktur fragmenterar landskapet och utgör på så sätt en barriär för växt- 
och djurliv och ombyggnad av gamla vägar kan förstöra gamla vägmiljöer med alléer och buskage som utgör 
spridningskorridorer. Trafiken kan också påverka ekologin genom spridning av vägsalter, tungmetaller, ozon 
och försurande ämnen. I de fall åtgärderna i läsplanen har specificerats till en viss sträckning, och det också 
har utarbetats en samlad effektbedömning, går det ofta att göra en trolig bedömning av inverkan på 
landskapet, åtminstone avseende om inverkan bli positiv, neutral eller negativ. Annars är inverkan på 
landskapet mycket svårbedömd och effekten bedöms bättre i projektspecifika 
miljökonsekvensbeskrivningar. Nedan redogörs för nuläge inom ett antal områden där trafik och 
infrastruktur kan ha en inverkan. Det är dock mycket svårt att inom dessa områden bedöma hur stor 
inverkan trafiken och dess infrastruktur har idag och och hur stor inverkan andra faktorer som jordbruk, 
skogsbruk etc ger.  

En av EU: s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald är Natura 2000-områden. I Kronobergs 
län finns 133 sådana områden och Länsstyrelsen ska bevaka att områdena håller en gynnsam 
bevarandestatus för de arter eller livsmiljöer som skyddas.20 

När det gäller luftföroreningar täcks dessa till viss del inom fokusområde hälsa men luftföroreningar 
påverkar också landskapet genom inverkan på växt- och djurliv. Mätningar av kvävedioxid, svaveldioxid och 
ammoniak i bakgrundsmiljö har visat så låga värden att de har avslutats. År 2013 låg oxonhalterna i 
marknivå över miljökvalitetsmålets preciseringar medan nu gällande miljökvalitetsnorm klaras. Om man 
jämfört de uppmätta halterna från 2013 med den strängare miljökvalitetsnormen som kommer gälla från 
2020, hade den överskridits i hela Kronobergs län. Därmed finns fortsatt anledning att följa utvecklingen 
inom regionen.21 

Områden med höga natur- och kulturvärden ligger framförallt i länets skogsbygder. Av länets totala areal 
består 66 procent av skogsmark. Under de senaste hundra åren har det skett en stark omvandling till ett 
skogsbrukslandskap och länets skogsmark är starkt präglad av kulturpåverkan sedan lång tid tillbaka. I detta 
avseende är Kronoberg ett av de mest produktiva länen i Sverige. Det finns mer och tätare skog än 
någonsin tidigare men förekomsten av gamla och grova träd är sällsynta, liksom multnande ved i olika 

                                                 
19 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=15&l=7&t=Lan#21569 (uttag 20170307) 
20 Länsstyrelsen i Kronobergs län (2014) Länsprogram regional miljöövervakning år 2015-2020  
21 Länsstyrelsen i Kronobergs län (2014) Länsprogram regional miljöövervakning år 2015-2020 
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former och nedbrytningsstadier. Lång kulturpåverkan, liksom modernt skogsbruk, är de mest avgörande 
faktorerna för den biologiska mångfalden. En ekologisk förändring som kommit på senare tid och som 
både påverkar skogens hälsa och den biologiska mångfalden är kväverika nedfall samt ett, under lång tid 
framöver, försurat markskikt, särskilt i länets sydvästra delar. Av länets totala areal består av 9 procent av 
jordbruksmark. Jordbruksföretagen blir färre men större. För att betesmarkerna ska kunna fortsätta att vara 
öppna krävs betande djur, men antalet djur minskar i skogsbygderna.22 

I Kronobergs län finns cirka 1 000 sjöar. Under 2000-talet har problem med höga humushalter i 
vattendragen har ökat och ”brunifiering” har blivit ett begrepp i länet. Bland Kronobergs läns 
vattenförekomster bedöms 72 av totalt 134 sjöar ha minst god ekologisk status. Endast 18 av 206 
vattendragssträckor uppnår minst god ekologisk status. Det motsvarar 71 km vattendrag av totalt 1 820 km, 
d v s endast 4 %. God kemisk status uppnås inte i någon av de totalt 134 sjöarna eller de 206 
vattendragen.23 Länsstyrelsen bedömde år 2013 att miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker inte kommer att 
nås till år 2020. Länets våtmarker fortsätter att påverkas negativt och dagens våtmarkers tillstånd har 
påverkats negativt genom att många av länets våtmarker har dikats och sjöar har sänkts. Våtmarkstyper och 
arter har generellt dålig bevarandestatus i länet på grund av befintlig markavvattning, förändrat klimat och 
utebliven hävd. Det moderna skogsbruket påverkar i hög grad våtmarker, inklusive sumpskogar, samt sjöar 
och vattendrag.24 

  

                                                 
22 Länsstyrelsen i Kronobergs län (2014) Länsprogram regional miljöövervakning år 2015-2020 
23 http://www.viss.lansstyrelsen.se/ 
24 Länsstyrelsen i Kronobergs län (2014) Länsprogram regional miljöövervakning år 2015-2020 
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7. Nollalternativets påverkan på miljön 

I detta kapitel beskrivs den väntade utvecklingen av transporternas påverkan på miljön utan ett nytt 
planförslag. Nollalternativet baseras på de beslut och den politik som idag är kända och innebär att bara de 
redan beslutade åtgärderna sedan förra planomgången genomförs. 

Trafikverkets basprognos 
Trafikverket tar årligen fram basprognoser för person- och godstrafiken, med modellberäknade 
prognosscenarier för 2040 och 2060. Basprognoserna bygger på beslutade förutsättningar, styrmedel och 
planer för infrastrukturen. Det innebär bland annat att det är gällande Nationella och Regionala 
infrastrukturplaner som ska ligga till grund för vilken framtida infrastruktur som ska finnas med i 
prognoserna, samtidigt som enbart beslutade styrmedel i form av skatter, avgifter med flera ingår i 
prognosförutsättningarna. Enligt Trafikverkets basprognos för år 2040 beräknas transportarbetet i personbil 
i Sverige öka med 31 % gentemot år 2014. Persontransportarbetet på järnväg beräknas öka med 53 % och 
det sammanlagda persontransportarbetet för färdsätten bil, buss, tåg och flyg beräknas öka med 32 % under 
perioden.25 Persontrafiken med bil i Kronobergs län har av Trafikverket bedömts öka med 30 % under 
perioden 2014 – 2040.26  

För godstransporter skattas den totala tillväxttakten mätt i transportarbete för inrikes transporter till 1,98 % 
per år mellan 2014 och 2040. Sjöfart är det trafikslag som bedöms öka mest med 2,3 % i årlig ökning följt av 
väg med 1,8 % och järnväg på 1,6 % per år. Inrikes flygtransporter existerar i princip inte, men ökningen av 
utrikes godstransporter på flyg har beräknats till 0,9 % per år. Det totala transportarbetet för svenskt gods 
växer snabbare än det inrikes transportarbetet, vilket är en konsekvens av ett antagande om ökad 
utrikeshandel. Skillnaden i ökningstakt mellan inrikes- och utrikesvolymer är dock mindre än i tidigare 
prognoser.27 Godstrafiken på väg i Kronobergs län har av Trafikverket bedömts öka med 24 % under 
perioden 2014 – 2040.28 

Objekt som ingår i nollalternativet 
Riksväg 23 ingår i stråk 11 och är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning 
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de funktionellt prioriterade 
stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg 23 ingår i de utpekade stråken för ökad 
regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av näringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl 
den regionala utvecklingen som för långväga transporter. I nollalternativet bedöms nedanstående två 
förstärkningar med mötesseparering inom stråk 11 komma till stånd i Kronobergs län (låsta men ännu ej 
genomförda investeringar sedan tidigare plan): 

 Huseby – Marklanda. Sträckan saknar mötesseparering och har brister i sidoområdet, vilket lett till 
åtgärdsförslaget att i befintlig korridor bygga om vägen till mötesfri landsväg på en sträcka av ca 
10,5 km. En standardhöjning medför att hastigheten på vägen kan höjas.  

 Älmhult-Möllerud. Åtgärden innebär att vägen mötes-separeras i befintlig sträckning med syfte att 
förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Breddning kommer att krävas för 
omkörningssträckor. Vägstandarden kommer att bli gles mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m. 

                                                 
25 Trafikverket, Prognos för persontrafiken 2040, Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01 
26 Trafikverket, Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060, gäller fr o m 2016-04-01, PM 20160311 
27 Trafikverket, Prognos för godstransporter 2040, Trafikverkets Basprognoser 2016 
28 Trafikverket, Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060, gäller fr o m 2016-04-01, PM 20160311 
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8. Beskrivning av betydande miljöpåverkan av tillkommande 
åtgärder 

Nedan beskrivs hur respektive åtgärd påverkar det transportpolitiska hänsynsmålet (klimat, hälsa och 
landskap) jämfört med nollalternativet, som innebär att bara de redan beslutade åtgärderna sedan förra 
planomgången genomförs. Många av de planerade åtgärderna syftar främst till att uppnå funktionsmålet och 
därför redogörs också för inverkan på detta mål. Bedömningarna för Lv 834 och Rv 27 kommer helt från 
Trafikverkets Samlade effektbedömningar. Bedömningarna för Lv 126 baseras på den ÅVS som genomförts 
och där Trivector utifrån dessa och egen erfarenhet har gjort bedömningarna för varje aspekt inom 
funktionsmålet och hänsynsmålet. Effektbedömningarna för Södra Länken, mindre infrastrukturåtgärder 
och bidragsobjekt har helt baserats på Trivectors expertbedömningar. 

Större infrastrukturåtgärder 

Lv 834 Hovmantorp, korsning järnväg 
Åtgärdens syfte är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för biltrafiken som ska korsa 
järnvägsspåret i Hovmantorp genom att bygga en planskild korsning. Ny huvudgata anläggs som en 
koppling mellan Oxtorpsgatan och Fabriksgatan via ny bro över järnvägen. Befintlig plankorsning med 
Storgatan (väg 834) stängs. 

Ser man på åtgärdens bidrag till hänsynsmålet påverkas klimatet negativt genom att vägtransporter beräknas 
öka och energianvändningen vid byggande, drift och underhåll beräknas öka. Luftkvaliteten påverkas också i 
negativ riktning genom ökade emissioner av NOx och PM10. Utbyggnaden kommer att påverka landskapet 
i negativ riktning. Enligt Trafikverkets Samlade effektbedömning bedöms trafiksäkerheten också 
sammantaget påverkas i negativ riktning genom ökat trafikarbete på väg som inte vägs upp av de positiva 
effekterna av planskildheten. Människors hälsa i övrigt påverkas däremot i positivt genom minskat buller 
längs Storgatan och bulleråtgärder längs den nya gatan om så behövs. Likaså kommer en cykelport att öka 
barns, funktionshindrades och äldres möjlighet att på egen hand ta sig fram till sina mål. 

Ser man på bidraget till funktionsmålet är åtgärden mer positiv. Åtgärden bedöms öka tillförlitligheten för 
medborgarnas resor och företagens transporter. Medborgarnas resor avseende trygghet och bekvämlighet 
går också i positiv riktning. Barn och ungas skolväg påverkas också positivt. Men det finns också negativ 
påverkan även inom funktionsmålet genom att ökad restid påverkar pendling negativt och även näringslivets 
transporter i negativ riktning avseende kvalitet. 

I projektet finns också en koppling till utbyggnad av bostäder och pendlare i dessa områden får ökad 
möjlighet att enkelt nå järnvägen. 

Rv 27 Säljeryd – Växjö 
Åtgärdens syfte är att öka trafiksäkerheten och förbättra regional tillgänglighet genom att bredda och 
mötesseparera vägen i befintlig sträckning till gles 2+1-väg och höja skyltad hastighet på de sträckor som 
idag har 90 till 100 km/h. En översyn av korsningar, anslutningar och sidoområde ska också göras. 

Åtgärden kommer att inverka positivt på funktionsmålet genom förbättringar för vägtrafiken som får 
tydligare och säkrare omkörningar, ökad framkomlighet och minskade restider vid arbetsresor. Inverkan på 
hänsynsmålet blir istället negativ, framför allt avseende klimat men också avseende landskap. 
Trafiksäkerheten bedöms sammantaget påverkas positivt. 
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Lv 126 Förbi Alvesta 
Åtgärden syftar till att avlasta de centrala delarna av Alvesta från genomfartstrafik, genom att leda trafiken 
på en alternativ väg förbi orten. För att kunna göra detta behöver korsningen Rv25/Lv 707 enligt 
Trafikverket byggas ut till hög säkerhetsstandard.  

ÅVSen visar på att tätortsnära alternativ för förbifarten är att föredra. För exakt lokalisering av en sådan 
förbifart behövs mer grundläggande studier men utgångspunkten bör enligt Trafikverket vara att väg 126 
vid ett förbifartsalternativ leds på ny väg sydväst om samhället och anknyter till den kommande trafikplatsen 
vid Alvesta västra (väg 707:s anslutning till väg 25).  Väg 126 går sedan som gästväg på väg 25 fram till 
trafikplatsen vid Hjärtenholm där vägen ansluter till nuvarande sträckning av väg 126. 

I underlagen till ÅVSen29 anges att det verkar mycket tveksamt att en ny förbifart kommer att leda till en 
väsentligt förändrad trafiksituation i centrala Alvesta. Detta eftersom sträckningen genom centrala Alvesta 
för många bilister kommer att bli det genaste alternativet. Det kommer därför troligtvis att behövas ganska 
omfattande begränsande trafikåtgärder i direkt anslutning till centrum för att deras resväg ska ändras, såsom 
hastighetsregleringar och förbud mot genomfart. Det kommer också påverka trafiken inom centrum, för 
fotgängare och cyklister kommer villkoren att förbättras. 

Flera alternativa sträckningar har studerats och bedömning av effekter av åtgärden beror helt på vilken 
sträckning som vägen får. Med sträckning enligt alternativ 2 B, som verkar vara det mest troliga alternativet 
med hänsyn till Trafkverkets kommentarer, kommer hälsan att påverkas positivt för boende i centrala 
Alvesta genom minskat buller och minskade luftföroreningar. Trafiksäkerheten kommer också att minska 
för invånarna i centrala Alvesta då den tunga trafiken flyttas bort men riskerna kommer totalt sett att öka 
genom att biltrafiken kommer att köra en längre väg och med högre hastigheter. För trafikanterna på den 
nya vägen fås något minskad risk för förseningar och restidsosäkerhet. Det finns dock viss riska att åtgärden 
leder till ökad vägtrafik genom inducerad trafik och därmed ökad klimatpåverkan och ökad mängd 
emissioner av luftföroreningar. 

Södra Länken Växjö 
Åtgärden innebär att en ny förbindelse för vägtrafiken byggs runt södra Växjö för att knyta samman Rv 23 
med Rv 27. Åtgärden syftar till att bidra till att öka framkomlighet för motorfordon runt Växjö och på 
Växjös regionala huvudgator och ge ett tillförlitligt transportsystem. 

Åtgärden är endast positiv med avseende på funktionsmålet; Den ger ökad tillgänglighet och tillförlitlighet 
och ökad bekvämlighet för bilburna persontransporter och godstransporter på väg. Åtgärden blir negativ 
för klimatet genom att den kommer att ge ökad biltrafik och stärker bilens konkurrensfördel gentemot 
övriga trafikslag. Ökad vägtrafik är negativt för hälsan genom att emissionerna av luftföroreningar ökar och 
befolkningen får minskad motion om man väljer att resa mer i bil istället för med andra färdmedel. 
Landskapet påverkas visuellt av den nya vägen och vägen påverkar också biologiskt mångfald, växt och 
djurliv negativt genom att den nya vägen kommer att utgöra en barriär för djurlivet och ge en ökad 
mortalitet för de djur som ska passera vägen. 

Mindre infrastrukturåtgärder (<25 Mkr) 
Då dessa åtgärder inte är preciserade utan utgör exempel på möjliga åtgärder är det svårt att bedöma vilka 
konsekvenserna blir för miljön. Länstransportplanen anger en viljeinriktning som utgår ifrån politiskt 
antagna mål och strategier. Då åtgärderna inom dessa områden ej är låsta finns här också en stor möjlighet 
att påverka och styra åtgärderna ytterligare för att nå långsiktigt hållbara och trafikslagsövergripande 
transportlösningar i enlighet med hur åtgärdsplaneringen ska gå till med ett avstamp i bristanalys och 
problembeskrivning med efterföljande åtgärdsplanering. Den nya planprocessen bedöms genom sitt breda 

                                                 
29 Tyrens, Rapport Förbifart Alvesta – underlag för åtgärdsvalsstudie, 2017-01-18 
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anslag innebära förbättrade möjligheter att identifiera lösningar på problem inom steg 1 och 2 av 
fyrstegsprincipen. 

I mindre infrastrukturåtgärder ingår bland de nya satsningarna i planen (borträknat redan låsta mindre 
objekt) främst satsningar på cykelvägar med 49 % och vägobjekt (trafiksäkerhetsåtgärder och breddning) 
med 43 % av investeringarna. 6 % av de satsade medlen inom mindre infrastrukturåtgärder går till 
kollektivtrafik och hälften så mycket, 3 %, går till mobility management-åtgärder. 

Eftersom det idag inte är klart vilka åtgärder som kommer att genomföras eller var de sker är det svårt att 
bedöma effekterna. Nedan görs därför generella bedömningar av vad man kan förvänta sig för effekter av 
de olika åtgärdspaketen: 

Åtgärder i vägobjekt som syftar till att öka trafiksäkerheten ger stora positiva effekter avseende 
trafiksäkerhet och endast försumbara negativa effekter inom andra aspekter. Åtgärder i vägobjekt som avser 
breddning och ökad framkomlighet för biltrafiken ger positiva effekter för persontransporter och 
näringslivets transporter på väg men innebär samtidigt att den relativa attraktiviteten för vägtrafik gynnas 
vilket gör det mindre attraktivt att välja alternativa färdmedel. Effekten för klimatet blir därmed negativ 
både med hänsyn till ökad vägtrafik men även med hänsyn till att utbyggnader ger ökad energiåtgång. 
Breddningen av vägar tar också mark i anspråk. Speciellt negativ blir effekten för klimatet om breddningen 
av vägen också medför att tillåten hastighet på vägen höjs, då detta ökar vägtrafikens attraktivitet ytterligare. 
Breddning av väg tar mark i anspråk vilket i huvudsak medför risk för påverkan på miljöaspekterna mark, 
vatten, biologisk mångfald samt forn- och kulturlämningar. Det rör sig dock om mindre markanspråk, 
företrädesvis i anslutning till befintlig infrastruktur, vilket innebär att det finns en möjlighet att senare i 
planerings- och projekteringsprocessen hitta bra lösningar för att minimera påverkan genom val av 
lokalisering/sträckning samt bra lösningar för avvattning m m.  

Utbyggnad av cykelvägar samt de upprustningar av hållplatser som planeras inom åtgärdsområdet 
kollektivtrafik förbättrar resmöjligheterna med cykel och kollektivtrafik. Dessa färdmedels relativa 
attraktivitet i förhållande till biltrafiken ökar genom åtgärderna och leder därmed till minskade utsläpp av 
koldioxid och därmed minskad klimatpåverkan. Själva utbyggnaden av cykelvägen kräver dock viss energi 
med koldioxidutsläpp som följd, men effekten bedöms som relativt liten, t ex i jämförelse med utbyggnad 
av vägar. Cykelvägarna tar också viss mark i anspråk vilket kan påverka landskapet, men inverkan bedöms 
som liten och beror helt på var de anläggs. Effekten blir t ex mycket liten om de anläggs inom tätbebyggt 
område och om eller parallellt med befintlig väg. Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk 
luft bedöms totalt sett påverkas i positiv riktning av åtgärderna. 

Åtgärden mobility management inverkar mycket positivt på såväl klimatet som luftföroreningar från 
trafiken utan att ge några negativa effekter på andra aspekter. Även buller kan till viss del minska om fler 
väljer andra färdmedel än bil. Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft bedöms därmed 
totalt sett påverkas i positiv riktning av mobility management. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att alla åtgärdsområdena inom mindre infrastrukturåtgärder utom 
breddning av vägar leder till positiva effekter för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk 
luft och med relativt små negativa effekter avseende andra aspekter. Flera av åtgärderna har också en positiv 
inverkan på trafiksäkerheten. Eftersom mobility management-åtgärder bedöms kunna ge stora positiva 
effekter för klimatet, utan att man får några negativa effekter avseende andra aspekter, hade de 
sammantagna positiva effekterna av mindre infrastrukturåtgärder kunnat bli högre om en större andel av 
investerade medel hade satsats på denna åtgärd istället för breddning av vägar. 
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Bidragsobjekt 
Bidragsobjekten till Bidragen för Trafiksäkerhet och kollektivtrafik omfattar bidrag till regionala 
kollektivtrafikanläggningar och åtgärder för miljö och trafiksäkerhet. Åtgärderna förväntas huvudsakligen 
bidra positivt avseende klimat genom att resande med kollektivtrafik görs mer gynnsamt även om negativ 
inverkan fås vid själva byggandet av åtgärderna. Trafiksäkerheten förbättras och åtgärden förväntas leda till 
positiv utveckling avseende målet om god bebyggd miljö och människors hälsa genom att emissioner till 
luften minskas då kollektivtrafikens relativa attraktivitet förstärks gentemot bilen. Målet om god bebyggd 
miljö går också i positiv riktning genom att tillgängligheten med kollektivtrafik ökar och möjligheterna för 
barn, funktionshindrade och äldres att på egen hand ta sig fram till sina mål ökar. 

Bidrag till enskilda vägar avser främst smärre upprustningsåtgärder. Genom åtgärderna ökar bilens 
relativa attraktivitet något jämfört med andra trafikslag och bedömningen är därför att åtgärden är svagt 
negativ för klimatet då mängden fordonskilometer kan öka något jämfört med om inga åtgärder genomförs. 
Vägtransportsystemets totala emissioner av NOx och partiklar kan därmed komma att öka något men 
effekten bedöms bli liten. Trafiksäkerheten kan komma att påverkas något i positiv riktning av ökat 
underhåll. 

Driftsbidrag till flygplatser ger positiva effekter på funktionsmålet med ökad tillgänglighet men negativa 
effekter avseende klimatet, bl a genom att det blir mer attraktivt att flyga än att resa med t ex tåg. 
Driftsbidraget till flygplatser kan också förväntas inverka negativt på hälsan genom ökat buller och genom 
att de totala emissionerna av NOx och partiklar kan komma att öka om flygets attraktivitet ökar jämfört 
med tågets. 

Sammanfattande bedömning 
Nedan sammanfattas planens förväntade effekter på klimat, hälsa och landskap. För respektive del visas 
också en sammanställning i tabell för att lättare se de totala effekterna av åtgärderna inom olika områden. 
Varje åtgärd presenteras i en kolumn och kolumnbredden har satts i relation till omfattningen av satsade 
medel på åtgärden under planperioden 2018-2029. Detta för att få en uppfattning om hur mycket medel 
som satsas på åtgärder som går i positiv respektive negativ riktning avseende de olika aspekterna. Röd färg 
visar att åtgärden går i negativ riktning avseende den studerade aspekten och grön färg att den går i positiv 
riktning. Gul färg visar att det knappast blir någon förändring. Där det inte gått att göra någon bedömning 
har vit färg använts. Region Kronoberg har genom särskilda ansökningar erhållit cirka 90 miljoner kronor 
från nationella medel för att utveckla kollektivtrafikanläggningar i länet.  Dessa medel ingår inte i 
länstransportplanen och bedöms därför inte här, men påverkar planen på så sätt att Region Kronoberg 
endast i begränsad omfattning har prioriterat kollektivtrafikåtgärder i länstransportplanen. 

Klimat 
De nya åtgärderna i planen innehåller till stor del investeringsåtgärder som syftar till ökad framkomlighet 
och förbättrad trafiksäkerhet på väg. Utbyggnad av nya förbifarter samt mittseparering och breddning leder 
till högre hastigheter. Många av dessa åtgärder leder i positiv riktning avseende funktionsmålet med ökad 
framkomlighet för biltrafiken. Men det sker på bekostnad av ökad bränsleförbrukning, dels genom ökad 
trafik, dels genom ökad bränsleförbrukning per fordonskilometer, och därmed ökade utsläpp av koldioxid. 
De bidrar därmed negativt till hänsynsmålet. Endast mindre investeringarna i cykelvägar, kollektivtrafik och 
mobility management-åtgärder samt Bidragsobjekt avseende Kollektivtrafikåtgärder leder i positiv riktning 
avseende minskad bränsleförbrukning och därigenom positiva effekter för klimatet. En övervägande del av 
satsade medel går till åtgärder som leder i negativ riktning och endast en mindre del på åtgärder som går i 
positiv riktning när det gäller klimatet. Sammantaget bedöms därför de nya åtgärderna i planen vara sämre 
ur klimatsynpunkt än nollalternativet, d v s att bara i planen redan låsta åtgärder genomförs.  

  

351



29 
 

Tabell 4 De olika åtgärdernas förväntade effekt på klimatet. Respektive åtgärds kolumnbredd är satt i relation till 
omfattningen av satsade medel på åtgärden under planperioden 2018-2029. Röd färg: negativ riktning, 
gul färg: neutral, grön färg positiv riktning, vit färg: ingen bedömning har kunnat göras.  

 

Hälsa 

Luft  
Det som framförallt har betydelse för om mål och normer avseende luftkvalitet ska klaras är utveckling av 
trafiken i tätorter samt teknikutveckling avseende emissioner från fordon.  

Samtliga större vägprojekt, som står för en större del av de satsade medlen på nya åtgärder i planen, samt 
mindre investeringar i breddning av väg förväntas leda i negativ riktning avseende vägtransportsystemets 
totala emissioner av NOx och partiklar (PM10). De leder därmed i negativ riktning avseende både det 
nationella målet om frisk luft och det regionala målet om att år 2020 ska utsläppen av NOx i länet ha 
minskat med 2 500 ton. Halterna av NOx och inandningsbara partiklar beräknas dock inte öka i tätorterna 
eftersom emissionerna beräknas ske utanför tätbebyggt område 

Endast de mindre investeringarna i cykelvägar, kollektivtrafik och mobility management-åtgärder leder i 
positiv riktning avseende minskade emissioner av NOx och partiklar. Var de får effekter beror av var och 
hur åtgärderna sätts in, men kan åtminstone lokalt bidra till att man går i positiv riktning mot målet  

Att mängdsätta en förändring eller prognosticera en utveckling för att jämföra nollalternativet med 
planalternativet är inte möjligt.  

Buller 
Få av de föreslagna åtgärderna förväntas ge någon betydande inverkan på buller. Länsväg 834 Hovmanstorp 
– korsning med järnvägen bedöms minska antalet personer som exponeras för ljudnivåer över riktvärden. 
Driftsbidrag till flygplatser bedöms istället leda i motsatt riktning med ökat buller från flygtrafiken och ge 
fler personer som är exponerade för höga ljudnivåer samt minska förekomsten av områden med hög 
ljudmiljökvalitet. 

MM Koll 
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Fysisk aktivitet (människors hälsa) 
De åtgärder som innebär att fler väljer att cykla eller gå till fots, och i viss mån också åtgärder som leder till 
ökat resande med kollektivtrafiken, leder till ökad motion och därmed ökad hälsa hos befolkningen. 
Därmed ger de mindre investeringarna i cykelvägar, kollektivtrafik och mobility management-åtgärder 
positiv inverkan på hälsa. De övriga nya åtgärderna i planen bedöms i övrigt inte ge någon inverkan på 
hälsan avseende denna aspekt, förutom Södra Länken i Växjö som genom överflyttning av resor med bil 
kan leda till att färre går och cyklar, vilket då leder i negativ riktning bort från målet 

En stor del av de satsade medlen i planen går till vägobjekt som underlättar resor i bil och ökar den relativa 
attraktiviteten för detta färdmedel. Planen innehåller också åtgärder för utbyggnad av cykelvägar och 
förbättringar av hållplatser, men sammanlagt får dessa åtgärder mindre medel i planen än de som gynnar 
biltrafik. Sammantaget bedöms därför planen jämfört med nollalternativet att i högre grad kunna bidra till 
förbättrade möjligheter att resa med bil jämfört med andra färdmedel och därmed försämra möjligheterna 
till motion i samband med persontransporter. 

Tillgänglighet och barriäreffekter (befolkning) 
Flera av åtgärderna i planen bedöms öka barns, funktionshindrades och äldres möjlighet att på egen hand ta 
sig fram till sina mål, bl a utbyggnaden av cykelvägar och förbättringarna av hållplatser. Men även Länsväg 
834 Hovmantorp – korsningen med järnvägen förväntas göra det enklare att passera järnvägen för 
oskyddade trafikanter och därmed inverka positivt på barns, funktionshindrades och äldres möjlighet att på 
egen hand ta sig fram till sina mål. Länsväg 126 förbi Alvesta förväntas också bidra i positiv riktning genom 
att minska barriäreffekten i centrala Alvesta då genomfartstrafiken minskar. 

Bredare väg och mittseparering kan leda till en ökad barriäreffekt och minskad tillgänglighet i och med att 
det blir svårare att korsa vägen för den som vill det. Det blir också svårare och trängre för de som vill cykla 
längs vägen. I samband med mittseparerings- och korsningsåtgärder är det också viktigt att se över 
hållplatslösningar för kollektivtrafik som kan eventuellt kan komma att beröras. Utbyggnaden av Lv 834 
Hovmantorp – korsning med järnväg kan leda till minskade barriäreffekter för de gående och cyklister som 
planskilt då kan korsa järnvägen. Likaså förväntas utbyggnaden av Lv 126 Förbifart Alvesta minska 
barriäreffekterna för de boende i centrum genom att genomfartstrafiken minskar. Istället uppkommer 
barriäreffekter på landsbygden där nya vägar kommer att utgöra nya barriärer för främst djurlivet. 

Med tanke på att transportbehovet i länet beräknas öka under planperioden i både noll- och planalternativet 
är det av vikt att åtgärder för ökad kollektivtrafik, cykelåtgärder samt andra avlastande åtgärder i 
tätortsmiljöer kommer till stånd inom ramen för de mindre investeringarna för att få så stora positiva 
effekter som möjligt på människors hälsa. 

Trafiksäkerhet 
Flera av åtgärderna förväntas leda i positiv riktning avseende trafiksäkerhet. Detta gäller det större 
vägprojektet Rv 27 Säljeryd samt mindre infrastrukturåtgärder med trafiksäkerhetsåtgärder för vägobjekt 
samt satsningen på cykelvägar. Även bidragsobjekten inom trafiksäkerhet och enskilda vägar förväntas bidra 
till en positiv utveckling av trafiksäkerheten. De större vägobjekten Lv 834 Hovmanstorp-korsningen med 
järnvägen samt Lv 126 förbifart Alvesta beräknas dock båda leda i negativ riktning avseende 
trafiksäkerheten genom att vägtrafiken får längre körväg vilket inte i tillräckligt stor omfattning kompenseras 
av den förbättrade trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
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Tabell 5 De olika åtgärdernas förväntade effekt på människors hälsa inkl trafiksäkerhet. Respektive åtgärds 
kolumnbredd är satt i relation till omfattningen av satsade medel på åtgärden under planperioden 2018-
2029. Röd färg: negativ riktning, gul färg: neutral, grön färg positiv riktning, vit färg: ingen bedömning har 
kunnat göras.  

 

 

Landskap 

Landskap - skala, struktur eller visuell karaktär 
Utifrån planens innehåll bedöms samtliga fyra större investeringar i nya vägobjekt ge negativ inverkan på 
landskapet. Det är viktigt att bedöma aspekten i kommande utrednings- och planeringssteg så att nya vägar, 
men även nya cykelvägar, anpassas till landskapet utifrån de kvalitéer som finns för att minimera de negativa 
effekterna. 

Biologisk mångfald (inklusive växt- och djurliv) och intrång i skyddsvärda områden 
De nya större investeringsåtgärderna i planförslaget bedöms alla bidra till ökad mortalitet och ökade 
barriärer för djurlivet. Desamma gäller mindre investeringar som avser breddning av befintliga vägar även 
effekten här blir betydligt mindre än vid utbyggnad av ny väg. Om passagemöjligheter tillskapas kan 
åtgärderna bidra till en förbättrad situation.  

När det gäller markanspråk för byggnation föreligger risk för lokal påverkan i samband med byggnation som 
hanteras bättre i enskilda projekt genom genomgång av värdefulla områden i skogsmark, våtmarker och 
sjöar och vattendrag så att dessa kan undvikas och/eller skadeverkningar kan minimeras innan och under 
byggnation samt drift. Det har t ex redan konstaterats att utbyggnaden av Lv 834 Hovmantorp – korsning 
med järnvägen kan ge möjlig negativ genom att lokal förekomst av mosippa kan påverkas. 

Koll MM 
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Tabell 6 De olika åtgärdernas förväntade effekt på Landskapet. Respektive åtgärds kolumnbredd är satt i relation 
till omfattningen av satsade medel på åtgärden under planperioden 2018-2029. Röd färg: negativ 
riktning, gul färg: neutral, grön färg positiv riktning, vit färg: ingen bedömning har kunnat göras.  

 

 

  

Koll MM 
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Bidrag till funktionsmålet 
Som tidigare angivits är det många av åtgärderna i länstransportplanen som förväntas leda i negativ riktning 
när det gäller klimatet men istället leder i positiv riktning när det gäller funktionsmålet med ökad 
tillgänglighet för framför allt pendlare med biltrafik, och även andra bilister, som får tryggare och 
bekvämare resor. Åtgärderna bidrar också till ökad tillförlitlighet i transportsystemet för flera 
trafikantkategorier. Flera åtgärder ger ökad möjlighet för barn och unga att gå eller cykla på egen hand. 
Negativa effekter inom funktionsmålet fås främst genom att några åtgärder bidrar till minskad andel 
kollektivtrafik och minskad jämställdhet i transportsystemet. Sammanställningen av effekterna för de olika 
åtgärderna visas nedan. 

Tabell 7 De olika åtgärdernas förväntade effekt på funktionsmålet. Respektive åtgärds kolumnbredd är satt i 
relation till omfattningen av satsade medel på åtgärden under planperioden 2018-2029. Röd färg: negativ 
riktning, gul färg: neutral, grön färg positiv riktning, vit färg: ingen bedömning har kunnat göras.  

 

  

Koll MM 
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9. Uppföljning 

Alla planer som miljöbedöms måste följas upp och även planens miljöpåverkan som helhet bör följas.  

Flera av planens förslag kommer att drivas vidare inom ramen för olika lagreglerade processer. 
Infrastrukturutbyggnad förutsätter till exempel en omfattande planeringsprocess och juridiska prövningar 
för varje enskilt objekt. Andra förslag kommer att drivas vidare inom kommunernas fysiska planering eller 
genom att särskilda handlingsprogram utarbetas. I varje sådan fortsatt hantering är det viktigt att tillräckliga 
miljöutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar eller motsvarande utarbetas som underlag för de 
ställningstaganden som behöver göras. Uppföljning och avstämning av de tilldelade medlen för 
infrastruktursatsningar görs årligen gentemot Trafikverket. Vid dessa avstämningar är det viktigt att även 
följa upp planens miljömässiga intentioner. 

För att följa upp effekten av planen föreslås följande indikatorer: 

Klimat 
 Klimatpåverkande utsläpp 

 Energianvändning, körsträcka med bil 

 Körsträcka per invånare 

Hälsa  
 Utsläpp av partiklar PM2.5 och PM 10 

 Kväveoxidutsläpp 

 Besvär av trafikbuller  

 För objekt där noggrannare planeringsunderlag tas fram kontrolleras att riktvärden för buller och 
utsläpp av NOx och PM klaras och eventuella bulleråtgärder/åtgärdsprogram finns. 

Landskap  
För objekt där noggrannare planeringsunderlag tas fram kontrolleras att negativa effekter förebyggs i ett 
tidigt skede. Påverkan på landskapets värden är särskilt beroende av objekt och åtgärders läge och 
utformning.   
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11. Bilaga. Avgränsning av betydande miljöaspekter kopplat mot miljökvalitetsmål 

Regionalt 
miljökvalitetsmål 

Miljöaspekt Potentiellt betydande 
miljöpåverkan 

Behandlas i 
miljökonse-
kvensbesk-
rivning 

Motiv till avgränsning 

Ja Nej 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Klimat X  Ja Vägtransporterna står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser. 
De åtgärder som är aktuella i länsplanen har dock en marginell påverkan i 
förhållande till de nationella åtgärder inom många områden som krävs för 
att Sverige ska kunna klara sina klimatåtaganden. 

Frisk luft Luft X  Ja Risk för överskridande av miljökvalitetsnorm bedöms liten baserat på 
nuläget avseende tätortsmätningar i Växjö och Ljungby. Utanför tätorter är 
problemet avsevärt mindre än inne i tätorterna. 

Människors hälsa X  Ja Se ovan 

Bara naturlig 
försurning 

Människors hälsa  X Nej Transporter bidrar till utsläpp av försurande ämnen. Den nationella 
vägtrafiken har dock en marginell påverkan på försurningen av mark och 
vatten. Den försurning som sker nu är främst relaterad till markanvändning 
och utsläpp från sjöfart och trafik på kontinenten. 

Vatten  X Nej 

Biologisk mångfald, 
växt- och djurliv   

 X Nej 

Forn- och 
kulturlämningar, 
bebyggelse och annat 
kulturarv 

 X Nej 

Giftfri miljö Vatten  X Nej Denna plan bedöms inte i stort att påverka möjligheten att nationellt eller 
regionalt nå målet. Trafikolyckor är dock en bidragande orsak till spridning 
av miljö- och hälsofarliga kemikalier i mark och vatten. Vid byggnation av 
vägar och andra infrastrukturanläggningar kan förorenad mark som kräver 

Mark  X Nej 
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Regionalt 
miljökvalitetsmål 

Miljöaspekt Potentiellt betydande 
miljöpåverkan 

Behandlas i 
miljökonse-
kvensbesk-
rivning 

Motiv till avgränsning 

Ja Nej 

sanering förekomma, exempelvis i anslutning till gamla stationsområden. 
Utreds i förekommande fall i kommande planeringsskede. 

Skyddande ozonskikt Ej relevant för 
transportsystemet 

- - - - 

Säker strålmiljö Ej relevant för 
transportsystemet 

- - - - 

Ingen övergödning Vatten  X Nej Miljömålet påverkas främst av jordbruk och enskilda avlopp. Trafiken har 
en marginell påverkan genom sina utsläpp av luftburet kväve. 

Mark  X Nej 

Levande sjöar och 
vattendrag 

Vatten  X Nej Infrastruktur tar mark i anspråk och fragmenterar och utgör en barriär i 
landskapet. Den påverkan planen bedöms ha på detta miljökvalitetsmål är 
inte betydande och i huvudsak en effekt av trafiken som bedöms lika i noll- 
och planalternativ, bland annat genom spridning av föroreningar vid 
exempelvis anläggning och olyckor. 

Biologisk mångfald, 
växt- och djurliv   

X  Nej Infrastruktur tar mark i anspråk och fragmenterar och utgör en barriär i 
landskapet. Planen kan ge ökade barriärer och innebära intrång i värdefull 
natur. Aspekten bör därför följas upp i kommande planeringsskede för 
investeringsprojekt. Risk för påverkan på levande sjöar och vattendrag i 
samband med byggnation hanteras bättre i den fortsatta planeringen av 
enskilda projekt. 

Grundvatten av god 
kvalitet 

 

Vatten 

 

X  Nej Trafikens påverkan på grundvattenkvalitén uppkommer dels genom drift av 
vägar, där saltning kan bidra till saltinträngning i grundvattnet, dels kan 
olyckor leda till att grundvatten förorenas av dels drivmedel eller andra 
kemikalier vid olyckor vid transport av farligt gods.  
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Regionalt 
miljökvalitetsmål 

Miljöaspekt Potentiellt betydande 
miljöpåverkan 

Behandlas i 
miljökonse-
kvensbesk-
rivning 

Motiv till avgränsning 

Ja Nej 

Planen bedöms ej bidra till påtagliga negativa eller positiva konsekvenser 
för miljöaspekten vatten.  

Planen kunna leda till ökad trafik jämfört med nollalternativet, vilket gör att 
risker kopplande till användningen av vägen kan öka något. Effekten 
bedöms dock bli liten. 

Risk för påverkan för enskilda vattenförekomster i samband med 
byggnation hanteras bättre i den fortsatta planeringen av enskilda projekt. 
Det är då viktigt att beakta både dricksvattentäkter i bruk och 
vattentillgångar av vikt för framtida behov. 

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 

Ej relevant i länet - - -  

Myllrande våtmarker Biologisk mångfald, 
växt- och djurliv   

X  Nej Infrastrukturen påverkar våtmarksmiljöer genom att mark tas i anspråk och 
bidrar till att skapa barriäreffekter och fragmentisering av landskapet. 
Nybyggnad, samt drift och underhåll kan även resultera i ändringar av de 
hydrologiska förhållandena i våtmarken. 

Risk för påverkan på myllrande våtmarker i samband med byggnation 
hanteras bättre i den fortsatta planeringen av enskilda projekt. 

Levande skogar Biologisk mångfald, 
växt- och djurliv   

X  Nej Infrastrukturutbyggnad innebär ofta ett intrång och fragmentering av 
landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Mitträcken skapar en barriär 
som försvårar framkomligheten för exempelvis skogsbruksmaskiner, detta 
kan även resultera i ett ökat behov av nya skogsbilvägar. 

Risk för påverkan på levande skogar i samband med byggnation hanteras 
bättre i den fortsatta planeringen av enskilda projekt. 
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Regionalt 
miljökvalitetsmål 

Miljöaspekt Potentiellt betydande 
miljöpåverkan 

Behandlas i 
miljökonse-
kvensbesk-
rivning 

Motiv till avgränsning 

Ja Nej 

Ett rikt 
odlingslandskap 

Biologisk mångfald, 
växt- och djurliv   

X  Ja Infrastrukturutbyggnad kan innebära intrång och fragmentering av 
landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Ny infrastruktur kan även ha 
en påverkan på småbiotoper som skyddas av det generella biotopskyddet 

Forn- och 
kulturlämningar, 
bebyggelse och annat 
kulturarv 

X  Ja Infrastrukturutbyggnad kan innebära intrång och fragmentering av 
landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Påverkan kan ske både direkt 
och indirekt på kulturarvet.  

Storslagen fjällmiljö Ej relevant i länet - - -  

God bebyggd miljö Klimat X  Ja Åtgärder på vägar, cykelvägar och kollektivtrafik påverkar på vilket sätt 
befolkningen väljer att resa, vilket kan ha både positiva och negativa 
effekter på övriga miljökvalitetsmål. 

Positiva effekter kan också nås genom att befolkningen får lättare att 
transportera sig dit de ska med olika transportslag, ex. bil, cykel och 
kollektivt. 

Människors hälsa X  Ja Infrastruktur kan ha både negativa och positiva konsekvenser för 
boendemiljön. En utbyggnad av vägnätet kan leda till en förändring av 
antalet fastigheter som är bullerstörda, samtidigt som utbyggnader ofta 
också resulterar i att bulleråtgärder genomförs på de fastigheter som i 
dagsläget är störda.  

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet kan förbättra 
människors livskvalité.  
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Regionalt 
miljökvalitetsmål 

Miljöaspekt Potentiellt betydande 
miljöpåverkan 

Behandlas i 
miljökonse-
kvensbesk-
rivning 

Motiv till avgränsning 

Ja Nej 

Befolkning X  Ja Säkerhetshöjande åtgärder på vägar, som mitträcken gör att det skapas 
barriäreffekter, som kan försvåra framkomligheten för boende i anslutning 
till vägen om åtgärder ej vidtas för att lösa detta. 

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet kan förbättra 
människors livskvalité. 

Materiella tillgångar X  Ja Åtgärder i planen bedöms leda till att ny mark tas i anspråk på 
sådana platser att kriterierna för betydande miljöpåverkan uppfylls.  

 Landskap (X)  Översiktligt Landskapsaspekten handlar om landskapets helhet och karaktärsdrag 
och bedöms kunna påverkas av planens konkreta innehåll. För 
utbyggnad av nya vägar är aspekten av betydelse och kräver fortsatt 
utredning inför kommande utrednings- och planeringssteg. 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

Biologisk mångfald, 
växt- och djurliv   

X  Ja Infrastruktur tar mark i anspråk och bidrar till en fragmentisering av 
landskapet och barriäreffekter. Detta påverkar landskapets funktion och 
hela ekosystemet. Skyddade och skyddsvärda områden kan påverkas. 
Tillsammans med annan exploatering kan kumulativa effekter uppstå. 

En förändrad bullernivå kan påverka hur ett område används av t ex fåglar. 
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Remissinstanser enligt sändlista 
 

 

Remissbehandling av: 
Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 
Region Kronoberg har tidigare översänt förslag till Länstransportplan för Kronobergs län 
2018-2029, på remiss till er. Översänder här miljökonsekvensbeskrivning av 
Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.  
 
När en myndighet eller en kommun upprättar en plan, som krävs i lag eller i annan 
författning, ska planupprättaren göra en miljöbedömning av planen, om dess 
genomförande enligt Miljöbalken kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En 
länsplan för regional transportinfrastruktur ska alltid antas medföra betydande 
miljöpåverkan enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Behovet av en 
miljöbedömning är därmed lagstadgat. Miljökonsekvensbeskrivningen som här bifogas är 
en bilaga till länstransportplanen. 
 
Vi önskar få era synpunkter på länstransportplanen inklusive 
miljökonsekvensbeskrivningen senast den 22 september 2017.  
Synpunkterna ska lämnas via e-post till region@kronoberg.se.  
Vänligen märk svaret med diarienummer 16RK2006. 
 
Frågor besvaras av Per Hansson, per.hansson@kronoberg.se, 070 – 972 60 61 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Per Hansson 
Infrastukturplanerare Region Kronoberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
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Remiss av Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 är en så kallad öppen 
remiss, det innebär att alla är välkomna att lämna synpunkter. Länstransportplanen 
kommer att publiceras på Region Kronobergs hemsida. 
Till följande intressenter, se sändlista nedan, kommer remissversionen att sändas via e-
post. 
 
Sändlista 
Alvesta kommun kommunen@alvesta.se 

Lessebo kommun info@lessebo.se 

Ljungby kommun info@ljungby.se 

Markaryds kommun ks@markaryd.se 

Tingsryds kommun kommunen@tingsryd.se 

Uppvidinge kommun ledningskontoret@uppvidinge.se 

Växjö kommun kommunstyrelsen@vaxjo.se 

Älmhults kommun ks@almhult.se 

 
Centerpartiet i Kronobergs län kronoberg@centerpartiet.se 

Kristdemokraterna i Kronobergs län kronoberg@kristdemokraterna.se 

Liberalerna i Kronobergs län kronoberg@liberalerna.se 

Miljöpartiet de Gröna i Kronobergs län  kronoberg@mp.se 

Moderaterna i Kronobergs län kronoberg@moderat.se 

Socialdemokraterna i Kronobergs län kronoberg@socialdemokraterna.se 

Sverigedemokraterna i Kronobergs län kerstin.ljungkvist@sd.se 

Vänsterpartiet i Kronobergs län kronoberg@vansterpartiet.se 

 
Region Blekinge kansli@regionblekinge.se 

Region Halland info@halland.se 

Region Jönköpings län regionen@rjl.se 

Region Skåne region@skane.se 

Regionförbundet i Kalmar län info@rfkl.se 

 
Linnéuniversitetet info@lnu.se 

Länsstyrelsen i Kronobergs län kronoberg@lansstyrelsen.se 

Polismyndigheten i Kronobergs län registrator.syd@polisen.se 

Trafikverket trafikverket@trafikverket.se 

Trafikverket Region Syd 

 
Abetong info@abetong.se 

ALWEX AB info@alwex.se 

Bergs Timer info@bergstimber.se 

Cykelfrämjandet kansli@cykelframjandet.se 

Electrolux els.info@electrolux.se 
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Energikontor Sydost info@energikontorsydost.se 

Företagarna i Kronoberg info@foretagarna.se 

Handikapprörelsens Idé-& KunskapsCentrum info@handikappkunskap.se 

HOLTAB patrik.persson@holtab.se  

IKEA AB gudmund.vollbrecht@ikea.com 

JGÅ info@jga.se 

Kosta Boda Art Hotel info@kostabodaarthotel.se 

LO, Landsorganisationen Sydost lo-smalandblekinge@lo.se 

Naturskyddsföreningen i Kronobergs län kansli.sydost@naturskyddsforeningen.se 

NIBE info@nibe.com 

NTF, Nationell förening för trafiksäkerhetens främjande info@ntf.se 

Orthex info@orthexgroup.com 

Pensionärsrådet i Kronoberg lisa.oberg@kronoberg.se 

PostNord Alvesta 

PostNord Strålfors AB 
Profilgruppen info@profilgruppen.se 

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting info@skl.se 

Svensk cykling klas.elm@branschkansliet.se 

Sveriges åkeriföretag thomas.hammarstrom@akeri.se 

Sydsvenska industri och handelskammaren info@handelskammaren.com 

Sydsvenska industri- och Handelskammaren info@handelskammaren.com 

SÖDRA, Södra Skogsägarna info@sodra.com 

Transportföretagen info@transportforetagen.se 

Trehörna info@cura.se 

Unionen sydost smaland@unionen.se 

VIDA AB vida@vida.se 

Värends Räddningstjänst raddningstjansten@vaxjo.se 

Växjö Flygplats info@smalandairport.se 
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Förord 
Region Kronoberg har det samlade regionala utvecklingsansvaret för länet. Planering av infrastruktur 
är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och tillväxt. I arbetet med regionala 
utvecklingsfrågor är processen med att ta fram en ny länstransportplan, eller regional transportplan 
som den också kan kallas, ett viktigt arbete. Planen ligger sedan till grund för kommande infrastruk-
tursatsningar i Kronoberg. 
 
Arbetet att ta fram detta förslag till länstransportplan inleddes när regeringen i mars 2017 lämnade 
direktiven till arbetet och beslutade om den finansiella ramen. Denna plan är förvisso ny men bygger 
på tidigare lagd plan, vilken antogs av Region förbundet södra Småland i december 2013. Revidering 
och utveckling har skett i nära dialog med den nu mer etablerade IKA-gruppen vilken består av tjäns-
tepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket.  Dialog har 
också förts på politisk nivå, framförallt genom regionala utvecklingsnämndens kommunturné och 
kommunalt forum. 
 
Länstransportplanen 2018 – 2029 har också sin utgångspunkt i den systemanalys och det gemen-
samma positionspapper för infrastrukturinvesteringar i Sydsverige, som har arbetats fram inom ra-
men för Regionsamverkan i Sydsverige. Kronobergs länstransportplan kommer att bidra till ett sam-
manknutet Sydsverige genom att förbättra och utveckla de stråk som går genom länet. Planen kom-
mer inte enbart att se till de stora stråken. Det mindre vägnätet är också av stor betydelse för invå-
narna och näringslivet i länet. Genom särskilt utpekande föreslås satsningar på primära och övriga 
länsvägar. 
 
Länstransportplanen 2018-2029 är transportslagsövergripande och kommer att bidra till en utveckling 
av ett hållbart trafiksystem. Framförallt tack vare underlaget Cykla i gröna Kronoberg som pekar ut in-
riktningen kring vilka cykelvägar som bör utvecklas i länet. Genom att avsätta medel i denna plan kan 
regionen tillsammans med kommunerna börja arbetet med ett sammanhållet cykelvägnät i Kronoberg 
för både vardagscykling och turism. För att skapa ett hållbart trafiksystem måste också kollektivtrafi-
ken utvecklas och vara attraktiv. Genom särskilda resurser, utöver länstransportplanens medel, kom-
mer länets hållplatser att nå den standard som har antagits i Trafikförsörjningsprogrammet för Kronoberg 
2016-2025. Genom utpekande av kollektivtrafikåtgärder i planen kan det arbetet slutföras.  
 
Genom denna remiss av Länstransportplanen hoppas vi både få värdefulla synpunkter och samtidigt 
uppnå en bred förankring inför den slutliga versionen som skall överlämnas till Näringsdepartemen-
tet den 16 december 2017. Vi önskar få er synpunkter senast den 22 september 2017. 
 
 
 
Anna Fransson 
Ordförande Regionstyrelsen i 
Region Kronoberg 
 

  

371



Remissversion; Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 

3 
 

1 Sammanfattning och inledning 
 

1.1 Sammanfattning 
Huvudsyftet med Länstransportplanen är att visa på Region Kronobergs prioriteringar vad gäller in-
frastrukturinvesteringar och samfinansiering till nationell plan. Regionens prioriteringar är samlade i 
kapitel 2; Regionala investeringar i Kronobergs län 2018-2029 och på sidan 13 presenteras de i tabellformat. 
Prioriteringarna är uppdelade på:  

 Större namngivna objekt, både vad gäller samfinansiering och som enbart ska finansieras 
genom länstransportplanen.  

 Mindre investeringar dvs. under 25 miljoner kronor och vilka mindre objekt inom områ-
dena väg, cykel och kollektivtrafik vilka är av stor betydelse för region Kronoberg.  

 Bidragsobjekt som omfattar trafiksäkerhets åtgärder, kollektivtrafikåtgärder samt bidrag till 
enskilda vägar och driftbidrag till flygplats. 

 
I kapitel 3; Uppdrag och nationella riktlinjer, presenteras regeringens riktlinjer för infrastrukturplane-
ringen samt det regelverk Trafikverket har angett och som Region Kronoberg i egenskap av Länspla-
neupprättare har att förhålla sig till. 
 
I kapitel 4 -6 sammanfattas Region Kronobergs argument och motiv till den prioriteringar som pre-
senteras i kapitel 2. Primärt bygger det som tas upp i kapitlen på ställningstaganden och remissvar 
som har behandlats av regionstyrelsen och av regionala utvecklingsnämnden Även sammanfattning av 
betydelsefulla och relevanta strategier vilka är antagna av regionfullmäktige tas upp i kapitlen. 
 
För invånare och näringsliv ska infrastrukturen fungera oavsett administrativa gränser. I kapitel 7 be-
skrivs Region Kronobergs syn på vad som måste prioriteras i nationell transportinfrastrukturplan, 
dels ur det gemensamma sydsvenska perspektivet och dels fördjupningar som enbart berör Krono-
bergs län. Sverigeförhandlingen och investeringarna i ny stambana kommer, av vad som är känt idag, 
inte att påverka länstransportplanens investeringar under planperioden. Arbeten med ny stambana är 
dock av stor betydelse för Kronoberg. I kapitlet har också Regions Kronobergs syn och uppfattning 
om arbetet med ny stambana sammanfattats. 
 
Slutligen återfinns i kapitel 8 återfinns de konsekvensbeskrivningar som har och kommer att utföras 
utifrån de prioriteringar som presenteras i Länstransportplanen. 
 

1.2 Inledning 
Region Kronoberg vill främja hållbar utveckling och arbetar för att möjliggöra attraktiva boende- och 
livsmiljöer i Kronoberg. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, pekas på att sam-
hället måste planeras med en helhetssyn där hållbara lösningar för kommunikation, infrastruktur och 
samhällsbyggnad bidrar till att stärka tillväxten och tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska vara 
strategiskt, och utgå från ett komplementärt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av varandras 
kvalitéer i platser, orter, städer och regioner. 
 

Stråkbygden Kronoberg 
Kronobergs län har glesa strukturer och är sett till folkmängden det fjärde minsta i riket. Länet ge-
nomkorsas av flera järnvägar och riksvägar och har med det fått en stråkstruktur där 87 procent av 
befolkningen bor utmed stråken och 91 procent arbetar i stråken. Alla kommuner i Kronoberg grän-
sar till ett annat län och således finns starka kopplingen mellan olika orter i länet, och till orter utanför 
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länet. Beroende på var i länet man befinner sig finns flera större regionala centrumstäder – Malmö, 
Lund, Helsingborg, Karlskrona, Kalmar, Halmstad och Jönköping – inom ett rimligt pendlingsav-
stånd. Genom Regionsamverkan Sydsverige sker ett aktivt samarbete för att komplettera och dra 
nytta av varandras kvalitéer i hela södra Sverige. För att skapa miljömässigt hållbara pendlingslös-
ningar är satsningar på järnvägssystemet av central betydelse. Även utvecklingen av busstrafik är vik-
tigt. För det exportinriktade näringslivet i regionen och för den ökade satsningen på turismen är möj-
ligheten till snabba transporter väsentlig. Här spelar förutom järnvägen även flygtrafiken en viktig 
roll. En fortsatt utveckling av Småland Airport är därför av strategisk betydelse. 
 
Bra kommunikationer underlättar tillgängligheten och är en förutsättning för större och effektivare 
arbetsmarknadsregioner. En stark tillgänglighet minskar sårbarheten i en region och attraherar också 
arbetskraft. Rörlighet inom och mellan regioner medför bättre möjligheter att matcha utbud och ef-
terfrågan på arbetskraft och den samlade kompetensen kan tillvaratas bättre. Kopplingen mellan de 
större arbetsmarknaderna inom länet är och kommer att vara av stor betydelse, men även den mellan 
orter i Kronobergs län och större orter utanför regionen. En fortsatt specialisering på arbetsmark-
naden leder till en ökad geografisk koncentration av nya arbetstillfällen, vilket bidrar till regionförsto-
ring. Det handlar också om att skapa och bidra till attraktiva och dynamiska miljöer vilka fungerar 
som magneter och därigenom drar till sig kunskap, kapital, och kreativa individer - och bidrar till en 
förstärkning av regionen, så kallad regionförstärkning. Bra kommunikationer förstärker dessutom 
möjligheten till delaktighet i samhället och knyter samman boende, arbete, utbildning, service, kultur, 
rekreation och fritid. 
 

Satsning på kollektivtrafik 
Utvidgade arbetsmarknadsregioner och ökad geografisk rörlighet kan också medföra negativ miljöpå-
verkan. Målkonflikten mellan ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet blir tydlig. Trafiken står 
för en stor del av koldioxidutsläppen och för att miljöbelastningen ska minskas krävs att andelen för-
nyelsebart drivna fordon och effektiva kollektivtrafiklösningar ökar. För att främja hållbar regional 
utveckling i hela länet behöver vi planera efter våra specifika förutsättningar. Kronobergs fördel lig-
ger i sin tydliga stråkstuktur och att järnvägen genomkorsar länet. Av länets 51 tätorter finns det tåg-
station i 11 av dessa orter. För orter utan tågtrafik är det viktigt att busstrafiken utvecklas och upplevs 
som attraktiv. Genom det skapas möjlighet till att främja en god rörlighet som möjliggör för männi-
skor att bo och verka utifrån deras preferenser och sociala nätverk. Det krävs dock en helhetssyn och 
samhandling mellan kommuner, region och andra aktörer. 
 
Kollektivtrafik måste involveras tidigt i den fysiska planeringen och planeras med ett helhetsperspek-
tiv där hänsyn tas till olika gruppers behov och förutsättningar. Män och kvinnor har olika resebete-
enden när det gäller arbetsresor och det är därför centralt att beakta jämlikheten i det vardagliga re-
sandet. Ett väl fungerande samspel mellan olika trafikslag underlättar och stimulerar nyttjandet av 
kollektivtrafiken.  
 

Satsning på cykel 
Cykel är ett energisnålt och miljövänligt transportmedel som samtidigt bidrar till förbättrad folkhälsa. 
För sträckor upp till 5 km är cykeln ofta ett attraktivt transportmedel och med elcykel kan sträckor 
upp till 12–15 km vara ett alternativ för vardagscyklandet. I regionen är bilberoendet starkt, vilket har 
sitt ursprung i befolknings- och boendestruktur i länet. Cykeln ska ses som en del av eller hela resan. 
För att åstadkomma detta krävs insatser inom en rad områden – infrastruktur, planering och uppfölj-
ning, regler och vägvisning, organisation och samverkan, kunskapsuppbyggnad samt kommunikation. 
Den största potentialen att snabbt öka andelen resor med cykel bedöms i första hand finnas inom el-
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ler till tätorter. Inom cykelturism finns också en stor potential för tillväxt i regionen. För att tydlig-
göra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län genomfördes 2016 en kartläggning av bris-
ter, behov och önskemål av nya cykelvägar. Parallellt med kartläggningen arbetades ett inriktningsun-
derlag (benämns ibland som cykelstrategi) fram för hur länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge 
riktlinjer för prioritering. Ett 30-tal cykelvägar har prioriterats och analyserats (benämns ibland som 
cykelplan). Arbetet med brister, inriktning och prioritering har samlats under namnet ”Cykla i gröna 
Kronoberg” 
 

Satsning på mindre vägar 
Med länets boendestruktur och med omfattande transporter inom skog och industri är länet bero-
ende av ett finmaskigt vägnät med god standard och bra underhåll. Skogstillväxten och länets övriga 
tunga tillverkningsindustri gör länet beroende av robust infrastruktur med sammanbindande stråk 
och noder. Flera industrier är verksamma utanför de större tätorterna och är därför beroende av god 
tillgänglighet till olika kommunikationssystem. Goda kommunikationer gör det möjligt att pendla till 
arbete på längre avstånd från bostaden. Därigenom ökas individens valmöjligheter och företagen får 
en bredare rekryteringsbas. Kronobergs län är ett av få län i riket som har nettoinpendling.  
 

1.3 Infrastruktur som berörs av länstransportplanen 
Region Kronoberg får i egenskap av länsplaneupprättare och genom förordningen 
1997:263 om länsplaner för regional transportinfrastruktur möjlighet att upprätta en länsplan 
till ledning vid fördelning av medel för investeringar och förbättringsåtgärder (standardförbätt-
ring). Det är dock Trafikverket som ansvarar för att genomföra de utpekade åt-
gärderna samt att lagar och regler för infrastrukturutbyggnad följs. Trafikverket 
har förutom ansvaret att genomföra de standardförbättrande åtgärderna på 
vägnätet ansvar för drift och underhåll vilket handlar om att vägar ska bibehålla 
sin bärighet, vara tjälsäkrare, lägga ny beläggning, snöröjning med mera. Det är 
också Trafikverket som ansvarar för drift och underhåll av hela det statliga vägnätet.  
 

Vilka vägar berörs av länstransportplanen? 
Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och vägar och 
cirka 43 000 mil enskilda vägar. Motsvarande uppgifter för Kronoberg är 360 mil statlig väg, xxx mil 
kommunal gator och 390 mil enskilda vägar som är statsbidrags berättigade. 
 
De statliga vägarna delas in i följande kategorier: 
Kategori  Vägnummer Antal mil i G-län 
Europa vägar 
 

Europavägar är en form av riks-
väg 

E4 8,3 mil 

Övriga riksvägar 
 

Benämns vanligtvis enbart som 
riksväg, Rv 

1 - 99 48 mil 

Primära länsvägar 
 

Benämns vanligtvis som länsväg, 
Lv 

100 - 499 32 mil 

Övriga länsvägar 
 

Benämns ibland som länsväg eller 
som sekundäras eller tertiära läns-
vägar.  

500 - 999 276 mil 

 
Europavägar är ett vägnät som förbinder Europas länder. Europavägar numreras med ett E följt av 
ett tal med ett till tre siffor. FN:s ekonomiska kommission för Europa är ansvarig myndighet för 
numreringen av europavägarna. I Kronoberg finns endast Europavägen E4.  
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Riksväg kallas i Sverige de vägar som har vägnummer från 1 till och med 99. Riksvägarna håller ofta 
en relativt hög standard och passerar ibland genom flera län. Riksvägarna med låga nummer ligger i 
söder och de med höga ligger i norr. I Kronoberg finns följande riksvägar: Rv 15, Rv 23, Rv25, Rv 27, 
Rv 28, Rv 29, Rv 30, Rv 31, och Rv 37. 
 
Primära länsvägar har en gemensam nummerserie i hela Sverige och kan, namnet till trots, sträcka 
sig över länsgränser. Primära länsvägar har nummer 100–499 och numret skyltas vid vägen. I Krono-
berg finns följande vägar: Lv 116, Lv 117, Lv 119, Lv 120, Lv 122, Lv 124, Lv 125 och Lv 126. 
 
Övriga länsvägar benämns ibland som sekundära och tertiära. Även begrep som det finmaskiga väg-
nätet eller det kapillära vägnätet förekommer. Övriga länsvägar har vägnummer över 500. De är unika 
per län, vilket innebär att vägar i olika län kan ha samma nummer. För att hålla isär dem sätts vanligt-
vis länsbokstaven framför numret. Sammanlagt finns i Kronobergs län 367 vägar i kategorin övriga 
länsvägar. LvG 500-599 (90 st), LvG 600-699 (94 st), LvG 700-799; (68 st) LvG 800-899 (73 st) och 
LvG 900-999 (42 st). 
 
Av de kategoriserade vägarna finns vissa nationella vägar som är särskilt viktiga för Sverige, vilka har 
beteckningen Nationell stamväg. Riksdagen beslutade 1992 vilka vägar som skall vara nationella 
stamvägar. De är tänkta som rekommenderade huvudvägar både för långväga lastbilar och långväga 
persontransport. Skillnaden är framförallt att de planeras i den nationella vägtransportplanen, till skill-
nad från övriga vägar som planeras länsvis. De har också en särskild, lite större budget. De skyltas 
dock inte på något särskilt sätt i Sverige. Därför ser inte trafikanterna skillnad på vare sig skyltning, 
nummerserie eller i kartor mellan riksvägar som är stamvägar och övriga riksvägar.   
 
För standardförbättringar på vägnätet i Kronoberg ansvarar Trafikverket genom medel från den nat-
ionella planen för de nationella stamvägarna, vilket i Kronoberg är E4 och Rv 25. Standardförbätt-
ringar på det övriga vägnätet sker via prioriteringar och medel från länstransportplanen.  
 

Vilka järnvägar berörs av Länstransportplanen? 
Kronoberg genomkorsas av fyra järnvägar, vilka är Södra Stambanan, Kust-till-Kust banan, Marka-
rydsbanan och Sydostlänken. Till skillnad från vägnätet ligger hela ansvaret för järnvägen hos Trafik-
verket genom den nationella planen, dvs. både för drift underhåll och för utveckling av järnvägssyste-
met.  
 
Även om huvudansvaret för järnvägen vilar på Trafikverket, så har Region Kronoberg och tidigare 
Regionförbundet södra Småland varit initiativtagare och drivande för att utveckla järnvägssystemet. I 
början av 2000-talet fanns enbart 5 stationer och idag finns det 11 stationsorter med tågstopp. Inom 
en radie på 1 km från stationen i dessa orter bor cirka 30 000 invånare dvs. cirka 15 procent av länets 
befolkning, men betydligt fler kan dra nytta av smidiga kommunikationer. Stationerna trafikeras idag 
med Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg. Region Kronoberg finansierar årligen tågtrafik för ca 65 
miljoner kronor för att länets invånare på ett smidigt sätt ska kunna transportera sig med tåg till ut-
bildning, jobb och fritid. 
 
Att det idag finns 11 stationsorter i Kronoberg är tack vare ett nära samarbete med Trafikverket, 
med- och samfinansiering från regionen, kommuner och EU-projekt samt att kommunerna har för-
skotterat stora belopp till Trafikverket av statens andel i projekten. Under åren 2009-2014 har sex 
EU‐projekt avseende järnvägsinvesteringar genomförts inom infrastrukturområdet. Dessa projekt har 
resulterat i ett nytt resecentrum i Alvesta, sex nya stationer, tre nya mötesspår, en extra plattform i 
Markaryd samt delfinansiering av ombyggnaden av Växjö bangård. Projekten hade med stor sannolik-
het inte kunnat finansieras och genomföras utan EU-medel och ett drivande regionalt arbete. 
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Sammanställning av järnvägsinvesteringar med sam- och medfinansiering 

Projekt Totalt Var av från:(1) 
  Samfinansiering 

LTP 
Region & 
EU 

Kommunal 
medfinansiering 

Kommunal 
förskottering

Pågatåg nord ost 
Ny station Gemla  
Ny station Vislanda  
Ny station Diö 
Ny station Markaryd och plattform  

153,9 18,6 31,8 105,9

Pågatåg Nordost 
Växjö bangård 217,0 70,0 20,0 36,0 40,0
TSS Tågstopp södra stambanan 
Ny station Moheda 
Ny station Lammhult 
(Ny station Stockaryd (2)  

37,1 0,4 8,3 12,6 1,6

TUSS Tillväxt och utveckling i S Sv 
Mötesstation Åryd 
Alvesta resecentrum 
Mötesstation Örsjö (2) 

142,1 50,0 42,6 14,1 20,0

Räppe 44,0 2,7 33,8 2,2 
  
Planerad åtgärd 
Mötesspår Skruv 146,0 36,5  

Totalt 740,1 159,7 123,4 96,7 167,4
1) Övriga kostnader har finansierats av staten/Trafikverket 
2) Åtgärden har ingått i projektet, men ligger utanför Kronoberg. Kostnaden för åtgärden är ej med i sammanställningen 

Tabell över samtliga åtgärder sedan 2009 som genomförts i Kronobergs län där finansiering har skett via sam- och 
medfinansiering samt förskottering från Region Kronoberg och kommuner i Kronobergs län 
 
Under de senaste 10 åren och med den planerade åtgärden i Skruv har Region Kronoberg medverkat 
till att infrastrukturåtgärder till en total kostnad på cirka 740 miljoner kronor har kunnat genomföras i 
länet. Av kostanden har regionen tillsammans med flera av länets kommuner finansierat cirka 74 % av 
kostnaderna via sam- och medfinansiering samt förskottering. 
 
Utöver de uppräknade åtgärderna har Region Kronoberg inom ramen för Baltic-Link medverkat till 
uppristingen av Kust-till-Kustbanan och hela sträckan mellan Emmaboda och Karlskrona. Totalkost-
naden för åtgärden var cirka 1 miljard kronor. 
 

Region Kronobergs syn på sam- och medfinansiering 
Även om Region Kronoberg har bidragit till samfinansiering finns det anledning att tydliggöra Region 
Kronobergs syn på sam- och medfinansiering. Region Kronoberg är av den åsikten att kommuner 
och region inte ska behöva finansiera eller medfinansiera det som är ett direkt statligt ansvar. Detta 
strider mot finansieringsprincipen och region Kronoberg ser en liknande utveckling inom flera sek-
torsområden. Kommuner och regioner ska inte behöva höja skatten eller omprioritera annan verk-
samhet för att finansiera statliga uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekono-
miska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. 
 
Region Kronoberg anser vidare att man tar ett stort ansvar för infrastrukturen redan idag genom att 
göra kollektivtrafiken bättre och mer tillgänglig. Speciellt trafikeringskostnaderna både på väg och på 
järnväg blir en stor kostnad för regionen, vilket också måste ses som en medfinansiering för ett väl 
fungerande transportsystem. De sex sydsvenska regionerna som samarbetar inom ramen för Region-
samverkan Sydsverige, finansierar kollektivtrafiken till ett värde av sammanlagt cirka 4 miljarder kro-
nor per år för att skapa en fungerande kollektivtrafik.  
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Region Kronoberg ser dock att sam- och medfinansiering kan vara aktuell i vissa fall, förutsatt att hela 
kostnadsbilden är klar innan investeringen påbörjas. Region Kronoberg har tillsammans med flera av 
länets kommuner medverkat och bidragit till att genomföra åtgärder på järnvägen.  
 

1.4 Arbetet med Gröna tråden i Länstransportplanen 
Nedan beskrivs kortfattat hur framtagandet av länstransportplanen har beaktat Region Kronobergs 
arbetsmetod, Gröna tråden. Arbetet med länstransportplanen inleddes med att en processplan togs 
fram, presenterades för och antogs av regionala utvecklingsnämnden i oktober 2016. Processplanen 
beskrev syftet med länstransportplanen, presenterade en tidsplan, pekade på prioriteringsområden, 
arbetsmetod, intressenter med mera. 
 
Förändringslogik – Syftet med länstransportpla-
nen är att visa på regionens prioriteringar inom in-
frastrukturområdet. Länstransportplanen skall upp-
rättas med hänsyn till de samlade transportbehoven 
inom regionen. Länstransportplanen är regionens 
beställning till Trafikverket över hur regionen vill 
att den regionala infrastrukturen ska utvecklas i lä-
net. Det är dock Trafikverket som är ytterst ansva-
rig att planen genomförs utifrån de ekonomiska ra-
mar som årligen anges av regeringen. Arbetet med 
länstransportplanen har pågått sedan hösten 2016 
och parallellt med framtagandet har Region Krono-
berg inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige 
arbetat med att ta fram systemanalys, positionspap-
per och gemensamma sydsvenska prioriteringar. 
Det arbetet har ut gått från det sydsvenska per-
spektivet men har också haft påverkan på Region 
Kronoberg.   
 
Intressentanalys - Framtagandet av länstransport-
planen är en dialogprocess som sker i samråd med 
olika aktörer i länet. I processplanen presenterades 
samtliga intressenter. De viktigaste intressenterna 
är framförallt Trafikverket, regionerna inom Reg-
ionsamverkan Sydsverige och länets åtta kommu-
ner. Vid framtagandet av Länstransportplanen har 
löpande dialog förts med dessa intressenter.  
 
Samhandlingstrappan - Infrastrukturplanering är 
en långsam process som kräver samhandling på 
olika nivåer för att framgång ska uppnås. Det är 
oftast mycket stora investeringar som kräver flera 
års planering. Men innan planeringen kan påbörjas 
behöver också olika intressenter gemensamt enas 
kring prioriteringar framförallt för att bristerna och behovet av åtgärder långt överskrider de tillgäng-
liga resurserna. I och med att tidshorisonten är lång och kan sträcka sig över flera mandatperioder 
bygger infrastrukturplaneringen också på ett förtroende mellan intressenter.  

Arbetsmetod Gröna tråden  
I Gröna Kronoberg 2025 presenteras en arbetsmetod 
för att nå hållbar utveckling som utgår från ett utma-
ningsdrivet arbetssätt med samhällsutmaningarna i 
centrum. Regional utveckling genomförs av många 
aktörer som har, och kan ta, olika roller för att lösa 
utmaningarna. Nedan beskrivs verktygen i Gröna trå-
den. 
 
Förändringslogik - ett verktyg som tydliggör vad 
som ska förändras, hur det ska gå till samt vilka re-
surser som finns tillgängliga för arbetet. Det är också 
ett verktyg som säkerställer att förändringsarbetet le-
der mot uppsatta mål. 
 
Intressentanalys - ett verktyg som ska tydliggöra 
vilka som påverkas av och kan påverka utvecklings-
arbetet.  
 
Samhandlingstrappan - ett verktyg som hjälper ak-
törerna att, på olika nivåer, i olika sektorer, agera ef-
fektivt för att möta gemensamma samhällsutma-
ningar som inte kan lösas av en enskild aktör.  
 
Lärandecykel – ett verktyg för att planera ett syste-
matiskt lärande och förvaltning av kunskap. 
 
Kompetent ledarskap – ett verktyg för att utveckla 
kompetent ledarskap är strategiskt kompetensutveckl-
ingsarbete.  
 
Jämställdhets- och mångfaldsintegrering – ett verk-
tyg för att synliggöra eventuella skillnader i förutsätt-
ningar och behov mellan flickor, pojkar, kvinnor och 
män, så att insatser kan riktas till olika målgrupper. 
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Lärandecykel - Region Kronoberg är en liten och relativt ung organisation där erfarenhet och ruti-
ner för infrastrukturplanering är skiftande. Därför har det funnits en ambition om att allt underlags-
material som berör infrastrukturplanering ska vara så pedagogiskt som möjligt. En effekt av detta är 
att visst material kan upplevas som omfattande. Dokumentet har strukturerats på så sätt att ställ-
ningstaganden lätt kan återfinnas.  
 
Som en del i lärandecykeln har också ett arbete påbörjats för att på ett bättre sätt kunna arbeta mer 
systematiskt med hållbarhetsfrågor är utifrån en miljö- och socialkonsekvensbeskrivning (MSKB). 
Syftet är att på ett bättre sätt kunna beakta och ta hänsyn till aspekter så som barn- och ungdomsper-
spektiv, jämställdhet, minskning av klimatpåverkande utsläpp, jämlik hälsa, jämlika levnadsvillkor och 
hållbar kollektivtrafik för alla, integrera intersektoriella perspektiv inom transportinfrastrukturplane-
ringen, för att nämna några. Detta för att systematisera arbetet med aspekterna i det regionala tillväxt-
arbetet och stötta genomförandet av de mål som finns inom hållbarhetsområdet. Målsättningen är att 
den ska bifogas som bilaga till slutversionen av länstransportplanen. 
 
Kompetent ledarskap - För att kunna medverka till ett kompetent ledarskap är ett viktigt moment 
att länstransportplanen är väl förankrad bland intressenterna. Som en del i det arbetet besöktes samt-
liga kommuner under hösten 2016 i regionala utvecklingsnämndens kommun turné. I mars 2016 togs 
länstransportplanens prioriteringar upp på Kommunalt forum. Förutom att länstransportplanen kom-
mer att sändas på remiss ska den också tas upp på kommande Vårforum. Parallellt med detta har 
också den så kallade IKA-gruppen (infrastruktur och kollektivtrafik arbetsgruppen) träffats vid ett 
flertal tillfällen. Gruppen består av tjänstepersoner från länets kommuner, Trafikverket och Länssty-
relsen. 
 
Arbetet har också präglats av en bred förankring inom Region Kronoberg. Formellt ligger det på 
Regionala utvecklingsnämnden att bereda länstransportplanen. Efter behandling av Regionstyrelsen 
är det Regionfullmäktige som antar planen. Infrastrukturfrågor som tas upp i den nationella planen 
och frågor kopplade till Sverigeförhandlingen behandlas av Regionstyrelsen. Arbetsgruppen för infra-
struktur inom Sydsvensk regionsamverkan har också sin förankring i Regionstyrelsen. Eftersom både 
Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden är ansvariga för infrastrukturfrågor beslöt Reg-
ionala utvecklingsnämnden i processplanen för länstransportplanen att en ”politisk infrastruktur-
grupp” skulle inrättas som politisk styrgrupp för arbetet och för att underlätta samordningen. Grup-
pen har bestått av politiska företrädare från både regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. 
Gruppen har träffats cirka en gång i månaden och tillsammans med tjänstepersoner från regionen dri-
vit arbetet med infrastrukturplaneringen framåt. 
 
Jämställdhets- och mångfaldsintegrering - Det finns tydliga jämlikhets- och jämställdhetsdimens-
ioner när det gäller rörlighet. För att få in detta perspektiv i transportinfrastrukturplaneringen var och 
är ambitionen att framtagandeprocessen av länstransportplanen ska belysa detta. Det handlar om att 
alltid ifrågasätta huruvida både kvinnor och mäns förutsättningar, värderingar och prioriteringar ges 
lika stort utrymme, vilka som gynnas och missgynnas i planeringen, samt om en satsning här innebär 
att den uteblir någon annanstans. Arbetet med att ta fram en metod för miljö- och social konsekvens-
beskrivning, MSKB, har inletts som ett led i att bättre belysa dessa frågor på ett systematiskt sätt. 
 
Underlag som i dag används för prioriteringar i länstransportplanen bygger på metoder som har arbe-
tats fram och antagits av Trafikverket. Av betydelse är framförallt åtgärdsvalsstudier, ÅVS och samlad 
effektbedömning, SEB. Metoderna belyser jämlikhets- och jämställdhetsdimensioner men behöver 
utvecklas och kommuniceras på bättre sätt.  
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Det handlar också om att kunna redovisa och belysa jämställdhet utifrån representation på möten. 
Fram till idag (maj 2017) från det att processplanen antogs har 15 möten hållits som har behandlat 
länstransportplanen. På dessa möten har 62 % varit män, 37 % kvinnor och 1 % ungdomar.  
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2 Regionala investeringar i Kronobergs län 
2018-2029 
I detta kapitel presenteras hur Region Kronoberg har genomfört och kommer att genomföra priorite-
ringar under planperioden. I kapitlet presenteras också de större namngivna investeringarna och bris-
terna i länet. Under rubriken mindre investeringar presenteras den så kallade potten för anpassning av 
transportinfrastrukturen, det vill säga åtgärder under 25 miljoner, som regionen har för avsikt att ge-
nomföra under planperioden. Vidare presenteras regionens samfinansiering till den nationella planen 
samt vilka principer länet har för sam- och medfinansiering. Slutligen tar kapitlet också upp hante-
ringen av bidrag, det vill säga den statliga medfinansieringen till mindre åtgärder. 
 

2.1 Principer för prioriteringar 
Prioritering av infrastrukturobjekt har ingen enkel logik att förhålla sig till. Samhället är komplext och 
olika intressen ska vägas samman. Målkonflikter måste ständigt hanteras och flera intressen och in-
tressenters synpunkter ska beaktas. Prioritering av infrastruktur är också en process som stäcker sig 
över lång tid och görs i flera moment. Det kan ta flera år från det att bristen konstateras till det att åt-
gärden kan pekas ut för genomförande, varpå det oftast tar ytterligare en tid innan utpekad åtgärd kan 
genomföras. I kapitel 4 – 6 har Region Kronobergs utgångspunkter och ställningstaganden som berör 
infrastruktur sammanfattats. Av dokument med särskild betydelse för prioriteringen kan nämnas det 
som tagits fram inom ramen för regionsamverkan Sydsverige positionspapper och prioriteringar samt 
Region Kronobergs utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025. 
 
Prioriteringarna i denna plan bygger på det som slogs fast i Länstransportplanen för 2014 – 2025. De 
utpekanden av objekt som slogs fast i den planen och inte ännu är genomförda kommer att ligga fast 
även i Länstransportplanen 2018-2029. Dessa objekt brukar omnämnas som ”låsning i plan”. Som 
låsta objekt finns både större och mindre åtgärder. En förutsättning för objekt som prioriteras i pla-
nen, och då för både för låsta och nya objekt är att åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma en-
ligt Trafikverkets beräkning av nettonuvärdeskvoten (NNK), det vill säga har ett positivt värde. 
 
För att stärka möjligheten till att prioritera cykelvägsutbyggnad i länet har Cykla i gröna Kronoberg tagits 
fram, vilken består av inriktningsunderlag och prioriteringsunderlag av ett 30-tal cykelvägsobjekt.  
 
Prioriteringarna som presenteras i denna plan bygger också på en dialog med intressenter, framförallt 
kommuner och Trafikverket. Dialogen inleddes med regionala utvecklingsnämndens kommunturné 
hösten 2016. I mars 2017 togs länstransportplanens prioriteringar upp på Kommunalt forum. Föru-
tom att länstransportplanen kommer att sändas på remiss ska den också tas upp på kommande Vårfo-
rum i juni 2017. Parallellt med detta har också den så kallade IKA-gruppen (infrastruktur och kollek-
tivtrafikarbetsgruppen) träffats vid ett flertal tillfällen. Gruppen består av tjänstepersoner från länets 
kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
 
För att göra avvägningar och slutliga prioriteringar till denna länstransportplan utsåg regionala ut-
vecklingsnämnden en politisk styrgrupp, vilken består av representanter från regionstyrelsen och reg-
ionala utvecklingsnämnden. Gruppen har träffats cirka en gång i månaden under framtagandet.  
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2.2 Ekonomisk sammanställning 
Den ekonomiska sammanställningen av 
Region Kronobergs prioriteringar är preli-
minär i remissversionen av planen. Den ut-
går från tilldelningen i planeringsdirektivet 
som för Region Kronoberg är 768 mkr, ut-
tryckt i 2017 års priser. Beloppet ska juste-
ras i förhållande till utfallet av upparbetade 
medel för nuvarande planperiod. 
 
Fördelningen av medel mellan olika trans-
portslag framgår av grafen till höger. Det 
bör poängteras att Region Kronoberg ge-
nom särskilda ansökningar tillsammans 
med Trafikverket för perioden 2016-2020 har tilldelats cirka 90 miljoner kronor till kollektivtrafikåt-
gärder. Dessa medel ingår inte i fördelningstabellen. De kollektivtrafikåtgärder som kommer att ge-
nomföras med det särskilda anslaget bidrar till att uppfylla målen enligt trafikförsörjningsprogrammet, 
vilket är prioriterat av regionen. Hade inte denna förstärkning getts skulle fördelningen i länstransport 
planen varit annorlunda. Andelen till kollektivtrafik skulle troligen ha uppgått till ca 18 procent och 
för väg cirka 58 procent.  
 
Länstransportplanen 2018-2029 är uppdelad enligt följande: 
Åtgärd Kommentar
Större investeringar  
Samfinansiering järnväg Namngivet objekt på järnväg som ska samfinansiärs med nationell plan
Vägobjekt Namngivna objekt med en total kostnad över 25 miljoner kr. 

Objekten är lagda i prioritetsordning, överst är viktigast 
Mindre investeringar 

Pott för anpassning av transportinfrastrukturen, där den uppskattade 
kostnaden för åtgärden ligger under 25 miljoner kronor. 

Väg 
Cykel 
Kollektivtrafik 
Mobility management   
Bidragsobjekt  
TS trafiksäkerhet och kollektivtrafik  
Enskilda vägar  
Driftbidrag flygplats  

 
Länstransportplanen 2018-2029 är i princip uppdelad i följande kolumner: 

Genomförande Utredningsfas Brister 
År 1-3 åtgärden är klar 
för att genomföras 

År 4 – 6 åtgärden är i princip klar för att 
genomföras viss utredning kvarstår 

År 7 – 12, bristen är definierad ytterligare 
utredningar behövs. 

Kostanden för åtgärden 
utredd och ev. fördelad 

Kostnaden för åtgärden är uppskattad. 
Beloppet som anges kan justeras i kom-
mande plan 

Kostnaden för åtgärden är preliminär. 
Beloppet som anges kan justeras i kom-
mande plan 

För objekt där genomförandeår är känt har kostnaden tagits upp på det aktuella året. 
Om genomförandeår inte är bestämt har avsatt belopp i planen tagits upp i kolumnen ”Summa LTP 2018-29” 
samt markerat med X för troligt genomförande. 
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Sammanställning länstransportplan 2018-2029 
Åtgärd Total 

kostnad 
2018 2019 2020 2021-2023 2024-2029 

Summa  
LTP 2018-29 

% 

Störreinvestering    

Samfinansiering järnväg    

Mötesspår Skruv Tot 123 000 
LTP 33 700 

X  26 000  

    

   26 000 3% 

Större investeringar    

Vägobjekt    

Rv 23 Älmhult-Ljungstorp
Ink. Förbi Älmhult 

78 000 X  60 000  

Rv 23 Huseby-Marklanda 177 000 X  177 000  

Väg 834 Hovmantorp 
Korsning med jvg 

40 000  40 000  

Lv 126 Förbi Alvesta 55 000 X  25 000  

Södra länken Växjö   25 000  

Rv 27 Säljeryd-Växjö 
etappindelning 

196 000  110 000  

   437 000 57% 

Mindre investeringar    

Vägobjekt  X X X X X 91 700  

Cykelvägar  X X X X X 80 000  

Kollektivtrafik  X X 10 000  

Påverkans åtgärder   4 500  

   181 700 24% 

Bidragsobjekt    

Trafiksäkerhet o Kollektiv-
trafik 

 6 000 6 000 6 000 18 000 36 000 72 000  

Enskilda vägar  1 700 1 700 1 700 5 100 10 200 20 400  

Driftbidrag flygplats  2 200 2 200 2 200 6 600 13 200 26 400  

  9 900 9 900 9 900 29 700 59 400 118 800 15% 

    

Summa: 
 

58 921 58 715 57 879 196 917 395 568 768 000  

Tabell: Ekonomisk sammanställning av Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029. Markering med X, är 
troligt genomförande år eller period. 
 

2.3 Större infrastrukturåtgärder 
Region Kronoberg har prioriterat sju större infrastrukturåt-
gärder i Länstransportplanen 2018 – 2029. Till större investe-
ringar ingår objekt som överstiger 25 miljoner kronor. En av 
de större åtgärderna är samfinansiering av mötesspår i Skruv. 
Åtgärdens totala kostnad är 126 miljoner kronor och reg-
ionen samfinansierar åtgärden med 33,7 miljoner kronor, vil-
ket motsvarar 3 procent av planeringsramen. Del av åtgärden 
är utförd före 2018. För väginfrastrukturen pekas sex större 
vägobjekt ut. Den totala investeringsvolymen för perioden 
uppgår till 437 miljoner kronor, vilket motsvarar 57 procent 
av planeringsramen för perioden. Prioriterat är att färdigställa 
trafiksäkerhetsåtgärder på Rv 23. Det kvarstår dock en stäcka 
i närheten av Växjö, en sträcka som är beroende av Växjö 
kommuns utbyggnadsplaner.  

Tecken förklaring tabellerna nedan: 
I Trafikverkets samhällsekonomiska bedöm-
ningar, SEB, görs dels beräkningar men också 
bedömningar över hur åtgärden bidrar bland 
annat till de transportpolitiska målen det vill 
säga funktionsmål och hänsynsmål. Varje mål-
område har också underområden som bedöms. 
I sammanställningen nedan har dessa bedöm-
ningar sammanfattats i tabellen. 
 
Bedömningsnivåerna är: 

Positivt  
bidrag 

Neutralt 
Negativt  
bidrag 
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Figur: Karta över större infrastrukturåtgärder inkl. samfinansieringsåtgärd i länstransportplanen 2018-2029 
 

Mötesspår Skruv, samfinansiering 
Sedan ett par planeringsomgångar finns en möjlighet att samfinansiera betydelsefulla objekt. Samfi-
nansiering innebär att man både i Länstransportplanen och i den Nationella planen avsätter medel för 
en utpekad investering. Objekten är i regel av både regional och nationell betydelse, till exempel åtgär-
der på kust-till-kustbanan. Genom samfinansiering möjliggörs att ett objekt som i den nationella pla-
nen inte prioriteras lika högt som i en regional plan kan lyftas in i den nationella planen. Ett sådant 
objekt är mötesspår i Skruv.  
 
I förstudie om utökad kapacitet på Kust- till-kustbanan som genomfördes 2010, identifierades att mö-
tesspår i Skruv var en angelägen kapacitetshöjande åtgärd. Sträckan mellan Lessebo och Emmaboda 
via Skruv är 23 km. En ny mötesstation i Skruv bidrar till förbättrad kapacitet på sträckan och därmed 
också på hela Kust-till-kustbanan. Mötesspåret minskar också banans störningskänslighet och ökar 
därmed robustheten i tågsystemet. I åtgärden ingår även att en planskild gång- och cykeltunnel byggs 
under spåren vilket bidrar till att minska järnvägens barriäreffekt. Åtgärden, innebär att ett drygt 750 
meter långt mötesspår anläggs på Kust- till- kustbanan i huvudsak på befintlig bangårdsmark.  
 
Från framförallt invånarna i Skruv har det framförts att byggnationen av mötesspår också ska inklu-
dera byggnation av plattformar för resandeutbyte (tågstopp). Då det idag inte finns några planer på att 
trafikera sträckan med tåg, som kan stanna i Skruv kommer inga plattformar att byggas. Byggnationen 
av mötesspåret ska dock byggas så sätt att på ett effektivt sätt kan byggas plattformar i framtiden. 
 
Åtgärden är kostnadsbedömd till cirka 112,4 miljoner kr i 2013 års prisnivå, enligt SEB TRV 
2015/14390. Åtgärden är av såväl nationell som regional nytta och kostnaderna för genomförandet 
fördelas enligt 70 procent finansiering genom nationell plan och 30 procent finansiering genom läns-
transportplanen. Enligt uppgifter från Trafikverket hart drygt 8,2 miljoner kronor lagts på åtgärden till 
och med 2017. I länstransportplanen 2018 – 2029 tas 26 miljoner kronor som samfinansiering till nat-
ionell plan.  
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Rv 23 Älmhult-Ljungstorp inkl. förbi Älmhult 
Älmhult-Ljungstorp är en etapp av hela sträckan Älmhult-Mölleryd. Etappen Ljungstorp-Mölleryd är 
åtgärdad. 

Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår i stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23 

Funktion:  Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning 
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de funkt-
ionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg 23 
ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av nä-
ringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som för 
långväga transporter.   

Nuläge och brister:  Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats men bland annat delen 
Älmhult – Mölleryd återstår. På grund av avsaknad av mötesseparering är trafiksäkerhets-
standarden låg och hastighetsbegränsningen kan därmed behöva sänkas. Längs med 
sträckan ansluter Lv 120 från Tingsryd, med farlig korsning. 
 
Väglängden är 20,8 km. Vägstandarden är vanlig väg med en bredd på 9 m och hastig-
heten är 90 km/h. Trafikmängden är 3 300 till 5 900 fordon per dygn, varav 12-21 pro-
cent är lastbil.  

Åtgärd:  Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning, vilket förbättra trafiksä-
kerheten och framkomligheten. Breddning kommer att krävas för omkörningssträckor. 
Den nya väglängden kommer att vara oförändrad. Vägstandarden kommer att bli gles 
mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m.  

Tidplan:  2018-2019 

Kostnad:  Enligt SEB 2013 uppskattades kostnaden för Älmhult – Mölleryd till 129 miljoner kro-
nor. Enligt uppgifter från Trafikverket är kostnaden för sträckan Älmhult Ljungstorp 78 
miljoner kronor, var av 18 miljoner kronor ligger på 2017. 
I länstransportplanen 2018 – 2029 avsätts 60 miljoner kronor för åtgärden. 
 

Förväntad effekt:  Trafikmängden kommer att vara oförändrad. Hastigheten kan höjas med 10 km/h till 100 
km/h. Trafiksäkerheten kommer att öka. 
 

Effekter bostad: Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet.  

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 
 
Stödjer följande prioritering: 

1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

 
Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.  
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrum-

städer inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.  
• Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre ar-

betsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.  
Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel

Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK)  0,34  

SEB 2013-05-24 
TRV 2012/29166 

Ingen ÅVS finns. Åtgärden 
pekades ut och beslutades 
innan krav på ÅVS fanns. 
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Kommentar till åtgär-
den 
 

Regional Kronoberg har framfört att åtgärden måsta innehålla en bra lösning för cyklis-
ter. 
 

 
 

RV 23 Huseby - Marklanda  
Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår i stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23 

Funktion:  Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning 
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de funkt-
ionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg 23 
ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av nä-
ringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som för 
långväga transporter.   
  

Nuläge och brister:  Riksväg 23 utgör en viktig regional led som förbinder södra Småland med Skåne och vi-
dare mot kontinenten. Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats 
men delen Huseby - Marklanda återstår. På grund av avsaknad av mötesseparering är tra-
fiksäkerhetsstandarden låg och hastighetsbegränsningen kan därmed behöva sänkas. Väg-
längden är 10,5 km. Vägstandarden är vanlig väg med en bredd på 8 m och hastigheten är 
90 km/h. Trafikmängden är 5 200 till 5 900 fordon per dygn, varav 12 procent är lastbil.  
 

Åtgärd:  Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Breddning kommer att 
krävas för omkörningssträckor. Den nya väglängden kommer att vara oförändrad. Väg-
standarden kommer att bli gles mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m. Korsning med 
LV 692 stängs och vägen ansluts istället till LV 697.  
  

Tidplan:  2020 - 2025  

Kostnad:  Totalkostnaden för åtgärden Huseby – Marklanda, Enligt SEB:en uppskattades kostna-
den till 150 miljoner kronor i 2013 års prisnivå. Kostanden har ökat och enligt 2017 års 
prisnivå uppskattas till 177 miljoner kronor. Åtgärden kommer ev. att delas upp i två 
etapper. Hela åtgärden kommer att belasta Länstransportplanen. I länstransportplanen 
avsätts 177 miljoner kronor för åtgärden.

Förväntad effekt:  Trafikmängden kommer att vara oförändrad. Hastigheten kan höjas med 10 km/h till 100 
km/h.  

Effekter bostad: Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet. Området Sydväst Växjö och 
Sydöst Alvesta är intressant för tätortsnära landsbygdsboende. 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 
 
Stödjer följande prioritering: 

2. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

 
Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.  
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrum-

städer inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.  
• Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre ar-

betsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.  
 

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel
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Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK)  0,70  

SEB 2013-05-21 
TRV 2012/29166 

ÅVS 2016-12-27 
TRV2016/112580 

Kommentar till åtgär-
den 
 

Region Kronoberg har framfört i Åtgärdsvalsstudien att åtgärden måsta innehålla en bra 
lösning för cyklister. 
 

 
 
Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg 

Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 4, vilken bl.a. utgörs av riksväg 25 

Funktion:  Stråket har viktiga funktioner på internationell, nationell, mellanregional, regional och lo-
kal nivå. God tillgänglighet för personresor är betydelsefullt längs kust-till-kuststråket.  
Stråket har stor betydelse för pendling såväl inom som utanför länets gränser.  
Linnéuniversitetet har campus både i Växjö och Kalmar, vilket ytterligare förstärker be-
hovet av goda och snabba kommunikationer längs stråket. Kust-till-kustbanan är också 
länets förbindelse med Göteborg, Södra stambanan och anslutande tågförbindelser till 
Stockholm och Malmö samt Kastrup 
 

Nuläge och brister:  LV 834 passerar Kust-till-kustbanan inne i Hovmantorp. Det är också den enda förbin-
delsen mellan norra och sydöstra delen av samhället. I sydöstra delen av samhället bor det 
idag 1 050 invånare. I hela Hovmantorp bor det ca 3 000 inv. Det finns i dagsläget ingen 
planskild korsning för biltrafik i Hovmantorp. I takt med att tågtrafiken ökat och godstå-
gen blivit längre har problem med täta och långa bomfällningar förvärrats vilket medför 
bilköer och förseningar för boende i samhället. Långa bomfällningstider innebär också 
ökad risk för att utryckningsfordon inte kan betjäna sydöstra Hovmantorp. Plankors-
ningar medför även risker i trafiksäkerheten och Trafikverket jobbar aktivt med att 
minska antalet plankorsningar. Mötesspåret i Hovmantorp sträcker sig över plankors-
ningen. Det medför att godståg i vissa fall kan bli stående relativt länge och blockera 
korsningen vid möten. I tidtabellsplanering och trafikledning har hänsyn tagits för att 
mildra problemet i avvaktan på en mer långsiktig lösning.. Stängda bommar innebär 
också människor smiter över spåret, med allvarliga säkerhetsrisker som följd 
 

Åtgärd:  Åtgärdens syfte: Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Hovmantorp.
 
Ny huvudgata anläggs som en koppling mellan Oxtorgsgatan och Fabriksgatan via ny bro 
över järnvägen. Anslutningen i norr till Centralgatan utformas som en cirkulationsplats. 
Kullagatan ansluts via ett trevägsskäl. Eventuellt stängs Järnvägsgatan mellan Fabriksga-
tan och Storgatan för genomfartstrafik, undantaget räddningstjänsten. Befintlig plankors-
ning med Storgatan (väg 834) stängs. Behovet av en eventuell kompletterande planskild 
korsning med järnvägen för gående och cyklister har diskuterats. I kalkylen förutsätts en 
gång- och cykelport i samma läge som den nuvarande plankorsningen. 
 

Tidplan:  Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver 
utredas ytterligare är Region Kronobergs bedömning att den tidigast kan genomföras 
2021 – 2023. 
 

Kostnad:  Totalkostnaden för åtgärden är uppskattad till 40 miljoner kronor i 2017 års prisnivå.
 

Förväntad effekt:  Effekten av åtgärden bör förtydligas. 

Effekter bostad: Hovmantorp, med sin närhet till Växjö, är ett levande samhälle och en attraktiv boende-
ort. Hovmantorp är strategiskt beläget mellan Lessebo och Växjö, vilket möjliggör ett 
stort och varierat utbud av arbeten och fritidsaktiviteter inom ett rimligt avstånd. I områ-
det som direkt berörs av åtgärden enligt Lessebos bostadsförsörjningsprogram, (2017-04-
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26)planeras det för perioden 2018 – 2021 för 195 bostäder och för perioden 2022-2025 
för ytterligare 15 bostäder 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 
 
Stödjer följande prioriteringar: 

3. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

4. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga 
 
Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.  
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrum-

städer inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.  
• Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.   
• Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvali-

teter.  
• Utveckla värdskapet lokalt och regionalt 
• Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och eve-

nemang 
 

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel

Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK)  

Negativ,  
se kommentar nedan  

SEB 2017-01-12 
TRV 2016/59617 

ÅVS  
Ingen ÅVS finns.  
Finns utredning från 2011. 

Kommentar till åtgär-
den 
 

Region Kronoberg anser att den SEB som tagits fram av Trafikverket inte korrekt åter-
speglar nyttan med åtgärden i Hovmantorp. Framförallt vill vi peka på att SEB har tagits 
fram före det att Lessebos bostadsförsörjningsprogram var tillgängligt.  
 
Region Kronoberg anser det anmärkningsvärt att flera av bedömningarna av den trans-
portpolitiska målanalysen har bedömts med negativt bidrag eller inget bidrag. Enligt vår 
bedömning bör den regionala nyttan vara positiv framförallt då Hovmantorp är en stor 
utpendlingsort. Tillgängligheten till kollektivtrafik kommer att bli bättre och bidra positivt 
till rörligheten i länet Åtgärden kommer också att bidra till en säkrare miljö i anslutning 
till järnvägen vilket således borde bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. 
 
Region Kronoberg förutsätter att det till slutversionen av Länstransportplanen, oktober 
2017, finns en mer korrekt SEB framtagen av Trafikverket. Det är dock viktigt att påpeka 
att SEB endast är en analysmetod och hjälpmedel, vilken inte fångar in alla nyttor som 
kan uppstå. 
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Lv 126 Förbi Alvesta 
Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 5 och 11, vilken bl.a. utgörs av riksvägarna 25 

och 23  
Funktion:  Enligt beslutet om funktionellt prioriterat vägnät är väg 126 beskriven som en prioriterad 

väg för godstransporter och dagliga personresor. Utpekandet innebär att framkomlig-
heten skall prioriteras högt i planeringsarbetet. 
 

Nuläge och brister:  Det finns olägenheter med genomfartstrafik som passerar genom orten på väg 126. Al-
vesta kommun har genom trafikutredning (2008) som angett att de centrala delarna av or-
ten bör avlastas från genomfartstrafik för att god säkerhet och miljö skall uppnås i orten.  
Som grundförutsättning att kunna leda genomfartstrafiken på en alternativ väg genom or-
ten har Trafikverket bedömt det nödvändigt att korsningen väg rv 25/Lv 707 byggs ut till 
hög säkerhetsstandard. Upprättande av vägplan pågår för byggande av en trafikplats med 
beräknat genomförande ca 2018-2020.  
 

Åtgärd:  Den samlade bedömningen vid val mellan olika förbifartsalternativ är att ett tätortsnära 
alternativ är att föredra. För exakt lokalisering av en sådan förbifart behövs mer grundläg-
gande studier. Utgångspunkten som provas i kommande åtgärdsplanering bör enligt Tra-
fikverkets bedömning vara att väg 126 vid ett förbifartsalternativ leds på ny väg sydväst 
om samhället och anknyter till den kommande trafikplatsen vid Alvesta västra (väg 707:s 
anslutning till väg 25).  Väg 126 går sedan som gästväg på väg 25 fram till trafikplatsen 
vid Hjärtenholm där vägen ansluter till nuvarande sträckning av väg 126. 
 

Tidplan:  Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver 
utredas ytterligare är Region Kronobergs bedömning att den tidigast kan genomföras 
2021 – 2023. 
 

Kostnad:  Totalkostnaden för åtgärden är uppskattad till 55 miljoner kronor. Kostnaden och ev. 
kostnadsfördelning behöver utredas ytterligare. I Länstransportplanen avsats 25 miljoner 
kronor för åtgärden. 
 

Förväntad effekt:  Effekten av åtgärden bör förtydligas. 

Effekter bostad: Alvesta, med sin närhet till Växjö, är ett samhälle som har ett stort attraktionsvärde för 
bostäder. Idag ingår Alvesta i en stor arbetsmarknadsregion med god tillgång till handel, 
service och fritidssysselsättningar. Alvesta har en viktig roll i regionen genom sin funktion 
som resenod i järnvägssytemet. Alvesta ligger strategiskt placerat mellan Kust-till-Kustba-
nan och Södra Stambanan samt längs med Rv 25.  
 
En bedömning av bostadsbehovet har uppskattats till 850-950 bostäder på tio år och ny 
planläggning för cirka 450-550 bostäder under samma period, merparten i Alvesta tätort. 
I Alvesta planeras bostäder dels centralt i stations- och centrumnära lägen och dels i ut-
kanten av orten, med närhet till väg 25 mot Växjö.  
 
Genom föreslagen åtgärd skapas tryggare och mer hälsosamma boendemiljöer för de 
drygt 8000 invånare som bor i Alvesta tätort idag och förbättrar förutsättningarna att för-
täta centralt i stations och centrumnära lägen. 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 
 
Stödjer följande prioriteringar: 

5. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

6. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga 
 
Bidrar till följande samhandlingspunkter 
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• Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.   
• Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvali-

teter.  
• Utveckla värdskapet lokalt och regionalt 
• Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och eve-

nemang.  
 

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel

Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK)    

SEB  
Är inte klar. 

ÅVS 2017-04-12 
TRV 2015/83492 

Kommentar till åtgär-
den 
 

 

 
 
Södra länken Växjö 

Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 4, 9 och 11, vilken bl.a. utgörs av riksvägarna 
23 och 27 

Funktion:  Funktion med hela södra länken dvs. från Rv 27 till Rv 23, är att bidra till målen om bibe-
hållen effektiv framkomlighet för motorfordon runt Växjö och på Växjös regionala hu-
vudgator och ett tillförlitligt transportsystem. 
 

Nuläge och brister:  I Växjö strålar fyra riksvägar samman (23, 25, 27 och 30). Dessa passerar idag i de norra 
delarna av staden (Norrleden) som därmed har bra anslutningar till huvudvägnätet. De 
södra delarna av staden, särskilt Teleborg och Linnéuniversitetet, har sämre övergripande 
kommunikationer. Söder om staden planerar kommunen att exploatera mark för i första 
hand bostäder. 
 

Åtgärd:  Ny förbindelse runt södra Växjö för att knyta samman Rv 23 med Rv 27 
Etapp 1 Rv 27 – Teleborgsvägen 
 
 

Tidplan:  Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver 
utredas ytterligare är Region Kronobergs bedömning att den tidigast kan genomföras 
2024 – 2029. 
 

Kostnad:  För hela sträckan från Rv 23 till Rv 27 uppskattas totalkostnaden till 250 miljoner kronor. 
Ca 1/3 av vägen har högre prioritet, dvs. delen som ansluter till Rv 27. För den delen 
uppskattas kostnaden till ca 50 miljoner kronor. Den nya vägen har framförallt stor kom-
munal nytta och enbart delvis regional nytta då den underlätta förbindelsen till Linneuni-
versitetet. I Länstransportplanen avsätts 25 miljoner kronor för åtgärden. 
 
O.B.S. Den aktuella etapp 1 dvs Rv27 – Teleborgsvägen ligger inom Växjö kommuns 
väghållningsområde. Detta innebär att statliga medel via Länstransportplanen inte kan fi-
nansiera åtgärden. Detta kommer att klargöras under remissperioden av Länstransport-
planen. 
 

Förväntad effekt:  Effekten av åtgärden bör förtydligas. 

Effekter bostad: Bostadsbyggande som underlättas genom byggnation av södra länken är utvecklingsområ-
den söder om Växjö. Antalet bostäder uppgår till ca 2 550, vilka fördelas enligt följande;   
• Telestadshöjden finns planer att bygga cirka 500 bostäder.  
• Torparängen finns planer att bygga cirka 250 bostäder 
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• Vikaholm finns planer på cirka 1 000 bostäder
• Välle Broar finns planer på cirk 800 bostäder 
 
Till detta kommer ytterligare utvecklingsområde väster om Vikaholm, Jonsboda. Avlast-
ning av trafik på Teleborgsvägen och vidare mot centrum möjliggör också en förtätning 
in mot centrala Växjö. 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 
 
Stödjer följande prioriteringar: 

1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

2. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga 
 
Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.  
• Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.   
• Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvali-

teter.  
• Utveckla värdskapet lokalt och regionalt 
• Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och eve-

nemang.  
 

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel

Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK)    

SEB  
Är inte klar. 

ÅVS 2016-12-01 
TRV 2015/98602 

Kommentar till åtgär-
den 
 

 

 
 
Rv 27 Säljeryd-Växjö etappindelning 

Stråktillhörighet:  Åtgärden ingår i stråk 4 och 9, vilken bl.a. utgörs av riksväg 27, en del av Baltic-Link

Funktion:  Rv 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona och norrut till Växjö och vidare mot Rv 40 
(Borås och Göteborg) och E4. Sträckan ingår i Baltic-Link och via hamnarna i Blekinge 
skapas en länk till Europa. Vilket stödjer de övergripande slutsatser som finns på Europe-
isk nivå där man påtalar vikten av att hitta nya transportsätt och alternativa transportkor-
ridorer för att undvika den så kallade trafikinfarkten i Tyskland.  
Aktuell sträcka är också mycket viktig för arbetspendling.  
 

Nuläge och brister:  Rv 27 har bitvis dålig plan- och profilstandard, saknar mitträcke och har otillfredsstäl-
lande trafiksäkerhet. Passagen genom utkanten av Ingelstad och genom Bramstorp inne-
bär olycksrisker samt negativ miljöpåverkan för de boende. Sträckan är 20 km lång och 
har övervägande 90 km/h som skyltad hastighet men riskerar att sänkas utan mötessepa-
rering. Vid Ingelstad och Bramstorp är skyltad hastighet 50-70 km/h. 
 

Åtgärd:  Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Syftet med åtgärden är 
att öka trafiksäkerheten och förbättra regional tillgänglighet. Översyn av 
korsningar, anslutningar och sidoområde. Genom Ingelstad och Bramstorp (sammanlagt 
3 km) lämnas vägen utan åtgärd.
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Tidplan:  2020 - 2029  

Kostnad:  Totalkostnaden för åtgärden Säljeryd - Växjö, 196 miljoner kronor i 2017 års prisnivå.
Kostnaden är framtagen av Trafikverket.  
Åtgärden etappindelas i Länstransportplanen 2018-2029 och i planen avsätts 110 miljoner 
kronor för åtgärden. 
 

Förväntad effekt:  Trafikmängden kommer att vara oförändrad. Hastigheten kan höjas till 100 km/h. 

Effekter bostad: Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet. Ingelstad erbjuder emellertid 
ett attraktivt boende och flera pendlar till Växjö. I Ingelstad bor ca 2 000 inv. Området 
sydöst om Växjö är intressant för tätortsnära landsbygdsboende. 
 
 

Betydelse för  
Gröna Kronoberg: 

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 
 
Stödjer följande prioritering: 

1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

 
Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.  
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrum-

städer inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.  
• Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre ar-

betsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.  
 

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet 

Medborgarnas 
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt 

Jämställdhet Funktions-
hindrade 

Barn och 
unga 

K-trafik, 
gång o cykel

Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK)  1,43  

SEB 2017-01-09 
TRV 2016/59617 

ÅVS  
 

Kommentar till åtgär-
den 
 

Region Kronoberg har framfört att åtgärden måsta innehålla en bra lösning för cyklister 
och bra hållplatser för kollektivtrafikresenärer. 
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2.4 Mindre infrastrukturåtgärder 
Mindre åtgärder, under 25 miljoner kronor, behandlas i en gemensam pott för anpassning av trans-
portinfrastrukturen. Potten utgör ett värde av totalt 186,2 kronor, vilket motsvarar 24 procent av pla-
neringsramen för perioden. Potten för anpassning av transportinfrastrukturen omfattar följande före-
slagna åtgärdsområden: 
 
Åtgärdsområde. Avsätts i länstransportplanen 2018-2029

Vägobjekt, (Trafiksäkerhetsåtgärder och breddning) 91,7 miljoner kronor 

 
Lv 120 Haganäsleden återställande av Norra 
Esplanden Älmhult * 

9,4 miljoner kronor  

 Lv 120 Göteryd – Älmhult, del 3 * 12,2 miljoner kronor  

 LvG 941 Grönskåra-Fröseke * 13-21 miljoner kronor  

Cykelvägar 80 miljoner kronor 

 Lv 555 Mjälen – Ljungby * 10 miljoner kronor  

 Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3 * 2 miljoner kronor  

Kollektivtrafik 10 miljoner kronor 

Mobility management 4,5 miljoner kronor 

Summa 186,2 miljoner kronor 

Tabell över mindre infrastrukturåtgärder. Tabellen visar också mindre åtgärder som är låsta genom tidigare beslut eller 
särskilt prioriterade i länstransportplanen samt med uppskattad kostnad. Dessa objekt är markerade med *. 
 
Potten avser kompletterande investeringar i transportsystemet för att erhålla ett komplett och sam-
spelande trafiksystem i länet. I Länstransportplanen fastställs normalt enbart storleken på Pott för an-
passning av transportinfrastrukturen medan de ingående mindre objekten inte fastställs. Därefter ges för-
slag på möjliga åtgärder att genomföra. Årliga avstämningar mellan Trafikverket och Region Krono-
berg (efter avstämningar i IKA-gruppen). Detta möjliggör ett flexibelt förfaringssätt med eventualitet 
till anpassningar efter omvärldsförändringar. Inför framtagandet av länstransportplanen 2018-2029 
har det framkommit ett antal specifika mindre åtgärder som ska ha hög prioritet. Dessa åtgärder tas 
upp under respektive åtgärdsområde nedan. 
 
Vägobjekt 
I de senare kapitlen trafiksäkerhet (6.3) och det smala vägnätet i Kronoberg (6.4), ges en beskrivning av be-
hovet av mindre åtgärder med koppling till vägnätet. Kapitlen beskriver behovet av trafiksäkerhetsåt-
gärder och breddningsåtgärder.  
Mindre åtgärder som bedöms som låsta är: 

 Lv 120 Haganäsleden återställande av Norra Esplanden Älmhult, uppskattad kostnad 9,4 mil-
joner kronor 

 Lv 120 Göteryd – Älmhult, del 3, uppskattad kostnad 12,2 miljoner kronor.  
 
Region Kronoberg vill prioritera att breddningsåtgärder ska vidtas på övriga länsvägar, det vill säga 
länsvägar med vägnummer 500-999. I länstransportplanen avsätts 4 miljoner kronor per år, det vill 
säga 48 miljoner kronor för perioden 2018-2029.  
Av övriga länsvägarna prioriteras särskilt:  

 LvG 941 Grönskåra-Fröseke, uppskattad kostnad 13-21 miljoner kronor. 
 
För övriga mindre vägåtgärder, framförallt för mindre åtgärder på övriga riksvägar och primära läns-
vägar avsätts som pott 22,1 miljoner kronor. 
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Cykelvägar 
Arbetet med brister, inriktning och prioritering vad gäller cykelvägsutbyggnad har samlats under nam-
net ”Cykla i gröna Kronoberg”. För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län 
genomförde 2016 Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner och Trafikverket en kart-
läggning av brister, behov och önskemål av nya cykelvägar. Genom kartläggningen tydliggjordes att 
det i länet finns ca 150 sträckor som behöver nya cykelvägar. Kostnaden för att undanröja dessa bris-
ter uppskattas till drygt 1 miljard kronor. Parallellt med kartläggningen inleddes ett arbete för att ge 
inriktningen (strategin) för hur länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge riktlinjer för prioritering 
av de 150 cykelvägarna. Utifrån vad som angavs i inriktningen har 33 cykelvägar prioriterats och ana-
lyserats (plan). Den samlade investeringskostnaden för dessa uppgår till cirka 280 miljoner kronor. I 
inriktningsunderlaget föreslås att kommunerna ska medfinansiera cykelvägsutbyggnaden med 25-50 
procent. En bedömning är att kommunernas medfinansieringsförmåga inte tillåter att samtliga 33 cy-
kelvägar kan byggas under planperioden 2018-2029. En omprövning kan dock göras 2020. I läns-
transportplanen 2018-2029 avsätts 80 miljoner kronor till cykelvägsutbyggnad. 
 
Cykelvägs åtgärder som bedöms som låsta och som ingår i Cykla i gröna Kronoberg är: 

 Lv 555 Mjälen – Ljungby, uppskattad kostnad 10 miljoner kronor. 
 Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3, uppskattad kostnad 2 miljoner kronor. 

 
Kollektivtrafik 
En avgörande faktor för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och för att nya resenärer ska vilja 
använda kollektivtrafiken är att det finns en fungerande och ändamålsenlig infrastruktur. Det är där-
för av yttersta vikt att både länstransportplanen och nationell transportinfrastrukturplan ger förutsätt-
ningar för att kollektivtrafiken i Kronoberg ska kunna utvecklas i linje med de uppsatta målen. Enligt 
Trafikförsörjningsprogrammet ska hållplatser med fler än 4000 påstigande per år rustas upp och 
byggas om så att de uppfyller krav på full tillgänglighet för samtliga resenärer. Detta gäller både håll-
platser på statligt vägnät och kommunalt vägnät. Det rör sig om cirka 230 hållplatslägen som finns 
utspridda i länets samtliga kommuner. 
 
Under våren 2016 gjordes tre större nationella satsningar som påverkar kollektivtrafikutvecklingen i 
länet. Sammanlagt tilldelades Kronoberg 89,5 miljoner kronor för perioden 2016-2020. Med anled-
ning av de tilldelade medlen har det enbart avsats ett mindre belopp på 10 miljoner kronor i länstrans-
portplanen för 2018-2029. För hållplatser på kommunalt vägnät finns bidragsmedel för kommunerna 
att söka. Tillsammans med kollektivtrafikåtgärder, ombyggnad av hållplatser, som ingår i de större 
namngiva vägsatsningarna kommer mer än 100 miljoner kronor att satsas på kollektivtrafikåtgärder de 
närmaste åren.  
 

Mobility management  
Även i förra planomgången pekade regeringen på möjligheten till att genomföra påverkansåtgärder. 
Kronoberg avsatte, liksom flera andra länsplaneupprättare, medel i planen för att möjliggöra för på-
verkansåtgärder. Det visade sig dock att Trafikverket, som har ett flertal regelverk att följa, inte kan 
finansiera sådana åtgärder via länstransportplanens medel. En bedömning är att det under kommande 
planperiod kommer att läggas fram en lösning. I Region Kronobergs länstransportplan avsätts 4,5 
miljoner kronor till mobilitet management-åtgärder. Genom detta visar vi på en beredskap under 
planperioden. 
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2.5 Bidragsobjekt 
Inom ramen för länstransportplanen hanteras fyra bidragsområden, vilka kallas för bidragsobjekt 
(ibland nämns också begrepp som statlig medfinansiering, statsbidrag eller driftbidrag som namn på 
bidragsobjekten.) Region Kronoberg avser att avsätta 118,8 miljoner kronor, det vill säga ca 15 pro-
cent av länstransportplanens medel till bidragsobjekt. 
 
De fyra bidragsområdena är: 

1. Regionala kollektivtrafikanläggningar 
2. Åtgärder för miljö och trafiksäkerhet 
3. Bidrag till enskilda vägar 
4. Driftbidrag flygplats 

 
Trafikverket ansvarar för bidragen till område 2–4. Det första området, bidrag till regionala kollektiv-
trafikanläggningar, samordnas av Kollektivtrafikmyndigheten. För åtgärder i regionala kollektivtrafik-
anläggningar och åtgärder för miljö och trafiksäkerhet kan länets kommuner söka ett bidrag på upp till 
50 procent av investeringskostnaden. 
 
Sedan 2015 finns det så kallade stadsmiljöavtalet. Enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja 
hållbara stadsmiljöer kan kommuner och landsting söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer med 
syfte att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektiv-
trafik eller cykeltrafik. Enligt direktiven har regeringen avsatt en miljard kronor per år. Åtgärderna ska 
leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökva-
litetsmålet God bebyggd miljö. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs som 
bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Bidragsobjekt som avses i länstransportpla-
nen kan ses som en regional motsvarighet till statsmiljöavtalet, dock utan samma krav på motprestat-
ion.   
 

Regionala kollektivtrafikanläggningar 
Bidrag till kollektivtrafiken har de senaste åren främst gått till tillgänglighetsanpassning av hållplatser 
och terminaler samt till väderskydd. Ambitionen om utökad kollektivtrafik kommer att kräva ytterli-
gare åtgärder på bland annat förnyelse och anpassning av terminaler. Vägledande för fördelning av 
stadsbidrag är hållplatshandboken i trafikförsörjningsprogrammet. 
 
Åtgärder för miljö och trafiksäkerhet 
När det gäller trafiksäkerhet och miljö återfinns den största potentialen för att stärka cykling inom tä-
torter och tätbefolkade områden med korta avstånd mellan målpunkter. Den vanligaste statsbidragsåt-
gärden inom detta område har varit, och bedöms fortsätta att vara, bidrag till utbyggnad av cykelvägar 
inom det kommunala väghållningsområdet. Bullerstörda fastigheter återfinns till stor del i anslutning 
till det kommunala huvudgatunätet. Bulleråtgärder på det kommunala vägnätet kommer sannolikt att 
bli vanligare som bidragsstöd framöver. Fokus på partiklar i boendemiljöer nära större gator kommer 
sannolikt också öka, vilket kan medföra ökade antal ansökningar om statsbidrag för att genomföra åt-
gärder. 
 
Bidrag till enskilda vägar 
Avseende enskilda vägar finns det i Kronobergs län cirka 390 mil statsbidragsberättigad enskild väg, 
det vill säga något längre sträcka än det allmänna statliga vägnätet i länet. Från nationell plan tillskjuts 
årligen cirka 12 miljoner kronor i så kallat särskilt driftbidrag, som går till smärre upprustningsåtgärder 
på detta vägnät. Från länstransportplanen har anslagits cirka1,7 miljoner kronor per år enligt upprät-
tad 5-årig åtgärdsplan av Trafikverket. Nuvarande plan sträcker sig till och med 2018 och en ny är un-
der framtagande. Dessa medel prioriteras till vägar av stort allmänt intresse, busslinjer, stor andel ge-
nomgående trafik etc. 
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Driftbidrag flygplats 
Länets flygplats, Småland Airport, har idag ett statligt driftbidrag uppgående till 2,2 miljoner kronor 
per år. Detta bidrag har från år 2012 hanterats och administrerats genom regionens länstransportplan, 
varför åtgärden kommer att ingå i insatsområdet bidragsobjekt.  
 
 

2.6 Brister att utreda 
Vid framtagandet av länstransportplanen har det konstaterats ett antal brister i trafiksystemet. Enligt 
den nya planeringsprocessen skall dessa brister utredas genom en grundlig bristanalys. Därefter ge-
nomförs en åtgärdsvalsstudie och lämpliga åtgärder arbetas fram. Beroende på vilken åtgärd som be-
döms som mest lämplig och kostnaden för åtgärden, kan den komma att genomföras under planperi-
oden. Vid större brister eller då behovet av åtgärd är omfattande kan utredningarna tjäna som un-
derlag till kommande prioriteringar i nästa länstransportplan. 
 
De konstaterade större bristerna beskrivs nedan: 
Rv 23 Marklanda-Växjö. Genom denna landtransportsplans prioriteringar kommer större delen av 
Rv 23 från Växjö och söder ut att åtgärdas. Återstår finns sträckan Marklanda-Växjö, vilken delvis är 
beroende av Växjö kommuns utbyggnadsplaner.   
 
Rv 27 Växjö-länsgräns mot Blekinge. Genom denna länstransportsplans prioriteringar kommer ett 
arbete att inledas för att genomföra åtgärder på sträckan Växjö-Säljeryd. Rv 27 ingår i det så kallade 
Baltic Link stråket och är en länk mellan Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg och Blekinge. Strå-
ket är viktig både för persontransporter och gods då den är förbindelser till viktiga hamnar. Underlag 
bör tas fram för att i framtiden kunna prioritera standardförbättringar. 
 
Vid utredningar av vägar som troligen kommer att resultera i att mötesseparering skapas genom 2+1 
vägar, ska särskild hänsyn tas till cyklister. Antingen att breddning inkluderar cykelväg eller genom att 
cykelvägar skapas via omledningsvägar. Denna omledning får dock inte vara betydande. 
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3 Uppdrag och nationella riktlinjer 
 

3.1 Uppdraget  
Region Kronoberg är regionalt utvecklingsansvarig aktör och med det utpekad som länsplaneupprät-
tare för Kronobergs län. Genom beslut av regeringen den 23 mars 2017 har regionen fått i uppdrag 
att redovisa ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för peri-
oden 2018-2029 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2017. Försla-
get ska då vara remitterat och sammanställt.  
 
Genom samma beslut fick Trafikverket i uppdrag att presentera förslag till ny nationell transportin-
frastrukturplan. Den nationella planen ska redovisas till Näringsdepartementet och samtidigt sändas 
på remiss senast den 31 augusti 2017. Remissyttrande på nationell plan ska lämnas till Regerings-
kansliet senast den 30 november 2017. Detta i enlighet med riksdagsskrivelse 2016/17:101: Uppdrag 
att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergri-
pande länsplaner för regional transportinfrastruktur. Länsplanen och nationell plan ska planeras i enlighet 
med vissa fastställda direktiv och med utgångspunkt i propositionerna 2016/17:21: Infrastruktur för 
framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. 
 
Den regionala ramen ska användas för investeringar och förbättringsåtgärder av länets transportinfra-
struktur. Länstransportplanen ska redovisa hur medlen fördelas mellan trafikslagen samt hur mycket 
medel som planeras läggas på cykelinfrastruktur. Som en del i framtagandet av länsplanen ska Region 
Kronoberg beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till att det övergripande transport-
politiska målet samt de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen nås. Prioriteringar i förslaget ska 
motiveras och effekterna på de transportpolitiska målen ska redovisas. Vid prioriteringen av åtgärder 
bör förutsättningar för att möta behov av ökat bostadsbyggande, genom statliga infrastrukturåtgärder, 
vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen. 
 
Region Kronoberg ska som länsplaneupprättare integrera miljöaspekter i planen och tillämpa 6 kap. 
miljöbalken. Miljöaspekterna är en viktig del av planprocessen och ska integreras i syfte att främja en 
hållbar utveckling. 
 
I den preliminära ramen som framgår av direktiven är medel inräknade som bland annat får användas 
till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till drift till icke statliga flygplatser. Region Krono-
berg ska som länsplaneupprättare besluta om och i vilken omfattning dessa medel ska användas för 
driftbidrag till regionala flygplatser eller andra åtgärder i de regionala trafiksystemen. 
 

3.2 Ramar för nationella- och regionala planer 
Tilldelningen av medel för denna planeringsomgång har dels slagits fast genom propositionen 
2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 
och dels i regeringens skrivelse 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande 
plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur. Re-
geringen har föreslagit att den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen under 
åren 2018–2029 ska uppgå till totalt 622,5 miljarder kronor, fördelad enligt följande:  
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 125 miljarder kronor till vidmakthållande, 
dvs. drift, underhåll och reinvestering av statliga 
järnvägar  
 164 miljarder kronor till vidmakthållande, 
dvs. drift och underhåll av statliga vägar inklu-
sive bärighet och tjälsäkring av vägar samt till bi-
drag för drift av enskild väg 
 333,5 miljarder kronor till utveckling dvs. 
investering av transportsystemet 
 
Utöver detta avsätts 55 miljarder kronor för in-

vesteringar i vissa väg- och järnvägsobjekt för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkoms-
ter från trängselskatt eller infrastrukturavgifter under åren 2018-2029. 
 
Regeringen bedömer att den preliminära ramen för länstransportplaner under planperioden 2018-
2029 ska uppgå till 36,6 miljarder kronor, vilket innebär att cirka 11 % av ramen för utveckling av 
transportsystemet kommer att prioriteras av landets länsplaneupprättare. Utöver detta pekas i direkti-
ven ut att 12 miljarder kronor, dvs. 1 miljard kronor per år ska gå till stadsmiljöavtal, vilka Trafikver-
ket ansvarar för att fördela  
 
För Kronobergs län uppgår den preliminära tilldelningen till 768 miljoner kronor under perioden 
2018-2029. Det innebär en ökning med cirka 38 miljoner jämfört med vad som angavs för fyra år se-
dan för perioden 2014-2025. I den preliminära ramen är medel inräknade som bland annat får använ-
das till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till drift av ickestatliga flygplatser. 
 
Enligt preliminära uppgifter från Trafikverket (april 2017) innebär den så kallade obalansen att Kro-
noberg vid 2017 års utgång kommer att ligga cirka 25 miljoner kronor över tilldelad ram. Kronobergs 
läns genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska därför justeras i förhållande till verkligt utfall av 
upparbetade medel för planperioden 2014-2025 vid utgången av 2017. Detta innebär att när rege-
ringen våren 2018 slutligen fastställer ramen kommer tilldelningen sannolikt att ligga på 743 miljoner 
kronor för perioden 2018-2029. 
 

3.3 Planeringsprocess för infrastruktur 
Planering av infrastruktur sker i flera steg och med utgångspunkt från olika regeringsuppdrag och be-
slut. I propositionen 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft 
och hållbar utveckling fastslogs att planeringsprocessen för transportinfrastruktur i Sverige ska följa den 
struktur som riksdagen beslutade om i propositionen 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfra-
struktur. Regeringen gjorde i den propositionen bedömningen att den långsiktiga infrastrukturplane-
ringen, såsom i de senaste planomgångarna, även i framtiden bör ha ett perspektiv på minst tio år och 
att regeringen bör ta ställning till vilka åtgärder som ska genomföras i det perspektivet. Regeringen 
gjorde vidare bedömningen att systemet även i framtiden bör innefatta ett beslut om övergripande 
strategiska vägval ungefär en gång per mandatperiod samt ett beslut om vilka ekonomiska ramar som 
ska gälla under den period beslutet avser. Detta gäller framförallt för den nationella planen men på-
verkar också framtagandet av länstransportplaner. Kortfattat kan det sammanfattas i fyra moment: 
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Inriktningsunderlag I maj 2015 gav regeringen i uppdrag till trafikverket att ta fram ett inriktnings-
underlag för perioden 2018-2029. Underlaget var klart november 2015 och 
sändes på remiss. Region Kronoberg lämnade synpunkter på inriktningen ge-
nom svar Dnr 15RK1065 

Regeringens proposition Utifrån inriktningsunderlaget tar regeringen fram Regerings proposition 
2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft 
och hållbar utveckling. Propositionen anger inriktningen och tilldelningen av eko-
nomiska ramen. Den antogs av Riksdagen i december 2016 

Regeringsdirektiv I slutet av mars beslutade regeringen genom skrivelse, (vanligen kallat direkti-
ven) 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan 
för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional trans-
portinfrastruktur. Genom direktiven förtydligas inriktningen från propositionen 
och ramen för länsplanerna anges. 

Fastställelse av planer Under våren 2018 kommer slutligen riksdagen att fastställa den nationella pla-
nen och länstransportplanerna. 

 

Planeringsfaser: genomförande, utredning och brister 
Syftet med den planeringsprocess som riksdagen beslutade om i propositionen 2011/12:118 Plane-
ringssystem för transportinfrastruktur är att förkorta ledtiderna i processen och göra den mer effektiv. Den 
nya modellen började gälla från 2013. Detta innebar också att infrastrukturplaneringen tydligare kny-
ter an till den statliga budgetprocessen. Det innebar också ändrade bestämmelser om fysisk planering 
av vägar och järnvägar i väglagen, lagen om byggande av järnväg, miljöbalken och plan- och byggla-
gen. Planeringsprocessen gäller för den nationella infrastrukturplaneringen, men påverkar också den 
regionala infrastrukturplaneringen. Nedan beskrivs kortfattat betydelsen av och effekterna på framta-
gandet av länstransportplanen. 
De två största förändringarna är att: 
 Processen ska utformas som en sammanhållen process och inte som tidigare i tre skeden - för-

studie, utredning och plan. 
 Den obligatoriska tillåtlighetsprövningen avskaffas och ersätts med ett förenklat förfarande som 

garanterar en bättre träffsäkerhet när det gäller vilka objekt som regeringen ska tillåtlighetspröva. 
 

 
Figur över gamla och nya planläggningsprocessen 
 
Modellen för den ekonomiska planeringen innebär att en rullande planering kommer att tillämpas där 
det finns möjlighet att årligen ändra i regeringens planbeslut när ny information kommer fram eller 
när projekt blir fördröjda. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs därmed upp genom årliga beslut om 
vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge. 
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Figur: Principskiss över planprocessens faser, Trafikverket 
 

1. Projekt för genomförande avser år 1–3, ska omfatta åtgärder där alla nödvändiga förberedel-
ser är genomförda och där det i princip inte råder några osäkerheter kring att projekten i 
fråga kan påbörjas och genomföras på det sätt och till de kostnader som Trafikverket anger i 
sitt förslag till beslut. 

2. Utredningsfas avser år 4–6, ska omfatta åtgärder där förberedelser gällande projektering och 
kostnadsberäkningar är långt framskridna och eventuella alternativa finansieringslösningar är 
helt utredda. Tanken är att beslutet för år 4–6 ska avse sådana åtgärder som med stor sanno-
likhet kommer att kunna genomföras till de kostnader och på de sätt som Trafikverket anger i 
sitt underlag. Dock bör åtgärder tillåtas ingå i denna kategori även om inte alla förutsättningar 
är helt klarlagda och utredda. 

3. Brister avser år 7-12, och syftar framförallt till att utreda och tydliggöra brister och kapacitets-
problem i trafiksystemet. Utifrån en bristanalys skall man under perioden år 7–12, men även 
under perioden år 4–6 genomföra åtgärdsvalsstudier. Resultatet från dessa avgör vilken form 
av investering som ska genomföras. 

 
För namngivet objekt, det vill säga objekt med en kostnad över 100 miljoner kronor i Nationell plan 
och över 50 miljoner kronor i länstransportplanen, innebär modellen att beslut för ett objekt kommer 
att fattas vid tre tillfällen. Enligt modellen kommer således ett objekt som förs in och beslutas om 
som brist Länstransportplanen 2017 komma att tas upp i Länstransportplanen 2021 och då som ett 
utredningsobjekt. Slutligen kommer samma objekt att tas upp för beslut i Länstransportplanen 2025 
för genomförande, förutsatt att objektet fortfarande är aktuellt för åtgärd. 
 

Åtgärdsvalsstudier 
Transporter har sällan ett egenvärde. Det är tillgängligheten, möjligheten att nå ett utbud och att leve-
rera gods som kan tillgodoses med en transportfunktion. Men tillgängligheten kan också åstadkom-
mas genom bättre lokalisering av exempelvis en växande industri, en skola eller annan bebyggelse. Att 
målpunkter som till exempel samhällsservice i form av affär, post, skola etc. flyttar eller försvinner 
kan inte självklart kompenseras med en transportlösning. Flera samhällssektorer och övriga aktörer 
behöver bidra till god tillgänglighet och effektiva transportlösningar. Transportsystemet har alltså en 
mycket viktig samhällsfunktion, en servicefunktion, som vi alla är beroende av. Hur transportbehovet 
ska tillgodoses och hur vi ska komma till rätta med brister och problem berör och engagerar många 
intressenter i olika situationer. 
 
Regeringen angav i proposition 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur, avsnitt om den 
fysiska planeringen av vägar och järnvägar, att: ”Den formella fysiska planeringen bör föregås av en förbere-
dande studie som innebär en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen.” 
Denna studie genomförs vanligtvis för objekt som planeras för genomförande om 7-12, dvs. bristfa-
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sen enligt modellen. Analysen kallas för Åtgärdsvalsstudie, ÅVS. Syftet med att genomföra åtgärds-
valsstudier av definierade brister är att studien därmed också ska utgöra en länk mellan den strate-
giska och ekonomiska planeringen å ena sidan, och den nya planeringsprocessen enligt väglagen och 
lagen om byggande av järnväg å andra sidan. Metodiken för åtgärdsvalsstudier innebär att det skapas 
en arena för dialog i tidigt skede, vilket är en viktig framgångsfaktor. Åtgärdsvalen som genomförs i 
studien skall ske enligt fyrstegsprincipen 
 

 
Bild. Flödesschema över ÅVS-metodens huvudsteg. 
 

Fyrstegsprincipen vägledande 
Fyrstegsprincipen är ursprungligen ett förhållningssätt 
för planering inom väg- transportsystemet som innebär 
att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas 
stegvis. Ursprungligen lanserades fyrstegsprincipen av 
dåvarande Vägverket (1997) för att hushålla med investe-
ringsmedlen. Principen utvecklades till att mer handla 
om en metod som används för att minska trafikens nega-
tiva effekter på till exempel trängsel, luftkvalitet och kli-
mat. Fyrstegsprincipen har nu fått en viktig funktion i 
framtagandet av åtgärdsvalsstudierna för brister och har 
fått en självklar position i samhällsplaneringen. Rätt till-
lämpad bidrar den till att utveckla ett hållbart transport-
system enligt hållbarhetsaspekterna-, miljö, ekonomi och 
människa. 
 
Fyrstegsprincipen ska inte ses som en stegvis metod där 
man först genomför åtgärder i enlighet med steg 1 och 
där efter, om inte önskat resultat uppnås, genomför åt-
gärder enligt steg 2. Istället ska principen ses som en mo-
dell som ingår i en ständigt pågående process som berör hela samhällsutvecklingen. Framförallt gäller 
detta för steg 1 och 2. Det handlar om var vi väljer att bo, var kommunerna lokaliserar våra bostäder, 
näringslivets osv., det vill säga allt som påverkar efterfrågan av transporter och val av transportsätt. 
 
Vilken utgångspunkt som valts är också avgörande för i vilket steg en åtgärd ska läggas. Som exempel 
kan nämnas byggande av nya cykelvägar. Ur ett perspektiv kan åtgärden ses som att man bygger nytt, 
det vill säga steg 4. Om åtgärden i stället ingår i ett större sammanhang som har framkommit genom 
en åtgärdsvalsstudie, kan byggnationen räknas som en åtgärd som handlar om att tänka om, det vill 
säga steg 1. 
 
Åtgärder inom steg 1 och 2 kan samlas i begreppet mobility management eller påverkansarbete. Det 
handla om att på olika sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Syftet är att på-
verka resan eller transporten innan den börjat. Mobility management ska ses som ett komplement, ett 
förstärkningsmedel som får nya eller befintliga tekniska lösningar att ge större effekt. Att mobility 
management ibland helt kan eliminera behovet av ny infrastruktur är en bonus, inte en regel. Mobility 

Fyrstegsprincipen 
 
Tänk om steg 1 
Det första steget handlar om att först och främst 
överväga åtgärder som kan påverka behovet av 
transporter och resor samt valet av transportsätt.  
Optimera steg 2 
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder 
som medför ett mer effektivt utnyttjande av den 
befintliga infrastrukturen.   
Bygg om, steg 3 
Vid behov genomförs det tredje steget som in-
nebär begränsade ombyggnationer.   
Bygg nytt, steg 4 
Det fjärde steget genomförs om behovet inte 
kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det be-
tyder nyinvesteringar och/eller större ombygg-
nadsåtgärder. 
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management kan ses som mjukvaran (kunskaps-, attityd- och beteendepåverkan) som gör att vi får ett 
bättre utnyttjande av hårdvaran (fysiska åtgärder). Det är ett förhållningssätt och alltså inte ett univer-
salmedel som ersätter eller utesluter tekniska lösningar.  
 

3.4 De transportpolitiska målen 
De transportpolitiskamålen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpoliti-
ken. Målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transport- området, exempelvis hur 
myndigheterna ska prioritera bland olika önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen 
ska även vara ett stöd för och kunna inspirera regional och kommunal planering. De transportpoli-
tiska målen antogs av regeringen 2009 enligt prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter. En 
grundläggande utgångspunkt för åtgärdsplaneringen 2018-2029 är att kommande nationell plan och 
länsplaner i större utsträckning ska bidra till att de transportpolitiska målen nås.  
 

Det övergripande transportpolitiska målet 
Det övergripande målet för transportpoli-
tiken är att säkerställa en samhälls-ekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet. Det över- gripande målet för-
tydligas genom två jämbördiga mål, ett 
funktionsmål – Tillgänglighet samt ett 
hänsynsmål – Säkerhet, Miljö och Hälsa 
 

Funktionsmål - Tillgänglighet  
Funktionsmålet är formulerat: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet och bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov.   
 
Preciseringar till funktionsmålet är: 
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraf-

ten 
• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder 
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt 

samhälle 
• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning 
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer 

ökar 
• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras 

 

Hänsynsmål - Säkerhet, miljö och hälsa  
Hänsynsmålet är formulerat: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att 
ökad hälsa uppnås. 
 
 
 

401



Remissversion; Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 

33 
 

Preciseringar till hänsynsmålet är: 
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med 

en fjärdedel mellan 2007 och 2020 
• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet 

allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020 
• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet 

minskar fortlöpande 
• Transportsektorn bidrar till att miljö kvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en steg-

vis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 
2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 

• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges 
till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjlighet-
erna att nå uppsatta mål 

 

3.5 Nationella klimat och miljömål 
Arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella 
miljöpolitiken. Generationsmålet lyder: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta”, och är enligt Sveriges riksdag vägle-
dande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas 
och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. För att nå målet krävs en am-
bitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang.  
 
Transporterna påverkar de flesta av de nationella miljömålen. Av etappmål som antogs av regeringen 
2012 bör särskilt nämnas Frisk luft, God bebyggd miljö och Ett rikt växt och djurliv. Sedan 2009 finns också 
etappmålet om Begränsad klimatpåverkan.  
 
Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att utsläppen för Sverige år 2020 är: 
 40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med 1990, för de utsläpp som inte ingår i 

EU:s system för handel med utsläppsrätter 
 Minst 50 procent förnybar energi 
 20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2008 
 Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn 

 
I regeringsdirektiven 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för ut-
veckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur hänvisas till 
regeringens proposition prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som i mars 2017 över-
lämnades till riksdagen. Enligt förslaget ska Sverige senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthus-
gaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Till år 2030 ska växthusgasutsläppen 
från inrikes transporter även ha minskat med minst 70 procent, jämfört med år 2010. 
 
Sveriges klimatarbete har ett stöd och utgångspunkt i klimatavtalet från Paris 2015, då världens länder 
enades om ett nytt avtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Kravet för att avta-
let skulle bli giltigt var att minst 55 länder, som sammanlagt står för mer än 55 % av de globala utsläp-
pen av växthusgaser, hade ratificerat det, vilket skedde i november 2016. Tills idag, 2017, har sam-
manlagt 140 länder skrivit under avtalet. Enligt avtalet ska den globala medeltemperaturen inte stiga 
med mer än 2 grader, helst inte mer än 1,5 grad. Avtalet handlar också om att bygga system för att an-
passa oss till det ändrade klimatet och varje land ska ha en nationell plan för minskning av utsläppen 
med succesiva skärpningar av målen var femte år. 
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Trafikens klimatpåverkan 
Naturvårdsverket ansvarar för att sammanställa den nationella statistiken för växthusgaser. Utsläpp 
från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. I Kronoberg står transporter för 
drygt en tredjedel (35 %) av länets totala utsläpp. Utsläppen från inrikes transporter kommer från per-
sonbilar, lätt och tung lastbil, bussar, mc och mopeder, tåg samt inrikes flyg och sjöfart. Huvuddelen, 
94 % av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Det är utsläp-
pen från personbilar och tunga fordon som dominerar.  
 

   
Figur utsläpp av klimatpåverkande gaser nationellt och i Kronoberg. 
 
Utsläppen från personbilar var 14 procent lägre år 2015 jämfört med 1990. Från början av 1990 och 
fram till 2007 ökade personbilstrafiken, och låg därefter på en relativt jämn nivå fram till 2013. Nu 
ökar trafiken återigen, vilket påverkar utsläppen. Den energieffektivisering och ökade användning av 
biobränslen som skett, räcker inte till för att kompensera för den ökade trafiken. Det gör att utsläp-
pen från personbilar nu ökar. 
 
Utsläppstrenden för växthusgaser från tunga lastbilar ökade stadigt ända fram till den ekonomiska 
nedgången som startade 2008. År 2015 var utsläppen 16 procent högre än 1990 års nivå. Sedan 2008 
har utsläppen dock minskat, men den nedåtgående trenden går långsammare nu eftersom lastbilstrafi-
ken ökar. För tunga fordon finns inte utsläppsregleringar, som för personbilar och lätta lastbilar. Där-
för utvecklas nu regler som ska underlätta valet av energieffektiva fordon. För att nå klimatmålen en-
ligt Naturvårdsverket behöver vi även förbättra logistiken och utnyttja möjligheterna att transportera 
med järnväg och sjöfart bättre. 
 
För att åstadkomma väsentliga utsläppsminskningar av växthusgaser krävs det enligt Trafikverkets 
rapport 2016:043 Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser – med fokus på 
transportinfrastrukturen en kombination av åtgärder och styrmedel för ökad energieffektivisering, över-
gång till biodrivmedel samt transportsnålt samhälle. Enligt rapporten räcker det inte med effektivare 
fordon, fartyg och flygplan, ökad andel förnybar energi och elektrifiering av vägtransporter. Det kom-
mer även att krävas en förändrad inriktning i utvecklingen av samhälle och infrastruktur. Den privata 
bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, framförallt i större och medelstora städer. Till-
gängligheten behöver i större grad lösas genom effektiv kollektivtrafik, både buss och tåg, samt för-
bättrade möjligheter att gå och cykla. I staden handlar det om att utvecklas i en riktning där behovet 
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av bil inte är lika stort. Det är en utveckling som i stor omfattning sker redan idag, men det finns be-
hov av att förstärka denna utveckling och vara mer konsekvent. Dessutom behöver logistiken för-
bättras och alla trafikslag utnyttjas på ett bättre sätt tillsammans så att lastbilstrafiken inte ökar. 
 
Rapporten tar vidare upp att det är positivt ur ett klimatscenario att upplåta en del av vägnätet för 
längre och tyngre lastbilar, företrädesvis 74 ton och 34 meter och att möjliggöra att köra längre och 
tyngre tåg på järnväg. Analysen tar också upp behovet av styrmedel så som kilometerbaserad slitage-
avgift för tunga fordon, höjd bränsleskatt samt bonus-malus-system för nya personbilar. 
 

Klimatarbetet i Kronoberg 
Länsstyrelsen har via regeringen uppdrag att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med 
att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen 
har initierat en regional nätverksplattform, GreenAct, som bygger vidare på det tidigare arbetet inom 
Klimatkommission Kronoberg. Plattformen är under uppbyggnad. Hittills har en styrgrupp och en 
samhandlingsgrupp formerats med representanter från Region Kronoberg, Linnéuniversitet, 
Sustainable Småland, Miljö Linné, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
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4 Utgångspunkt Regionsamverkan Sydsverige 
Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Länets infrastruktur påverkar och påverkas av angrän-
sande län. Invånare och gods rör sig från norr till söder och öster till väster, och omvänt, oberoende 
av regionala gränser. Ett litet län med åtta kommuner och drygt 190 000 invånare kan inte ensamt ta 
fram de underlag som krävs för en komplett länstransportplan samt påverka och få gehör för åtgär-
der i den nationella infrastrukturplaneringen. Samarbete i olika former sker med samtliga angränsade 
län och regioner. Under 2014 inleddes ett samarbete mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kal-
mar län, Region Kronoberg och Region Skåne. Sedan mitten av 2015 ingår även Region Halland och 
Region Jönköpings län i arbetet. Det gemensamma samarbetet sker inom ramen för Regionsamver-
kan Sydsverige, med syftet att utveckla samarbetet mellan de sex sydsvenska regionerna med medbor-
garnas bästa för ögonen. 
 

4.1 Regional systemanalys 
Som ett steg för att kunna beskriva och prioritera viktiga transportkorridorer, samband och samver-
kan mellan olika transportbehov, inleddes det sydsvenska samarbetet med att ta fram en systemanalys. 
Inledningsvis enbart med regionerna Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne. Under 2015 skedde en 
faktainsamling genom beskrivning och analys av nuläge samt behov och utmaningar. Regionerna tog 
fram ett samlat underlag och materialet presenteras i rapport – Systemanalys för Sydsverige 2015-06-
18. När det att det stod klart, hösten 2015, att även Regionerna Halland och Jönköping ingår i arbetet, 
kompletterades systemanalysen så att samtliga sex län belystes. Formellt ingick de båda regionerna i 
det sydsvenska samarbetet från januari 2016. 
Systemanalysen finns för nerladdning från Region Kronobergs hemsida. Nedan presenteras några av 
de viktigaste faktaunderlagen samt med uppdatering och komplettering av viss fakta. 
 

Tillväxtmotorer och regionala kärnor 
Sydsverige har 2.5 miljoner invånare, varav cirka hälf-
ten bor i Halland och västra Skåne. Såväl befolkning 
som arbetsplatser är ojämnt fördelade med en kon-
centration till väst- och sydkusten och längs järnvägs- 
och större vägstråk. 
 
Tillväxtmotorerna är sådana orter som har förhållande-
vis goda möjligheter för ökad sysselsättning. Åtkomlig-
heten till dessa orter är av betydelse för boende i hela 
regionen. De regionala kärnorna har betydelse för 
sysselsättning och service i ett mer begränsat omland. 
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FA-regioner 
Sydsverige har 14 funktionella analysregioner (pend-
lingsområden), vilka är starkt varierade i storlek. Indel-
ningen i FA-regioner visar att länsgränserna endast del-
vis återspeglar funktionella regioner baserat på hur indi-
vider arbetspendlar. Noterbart är främst att norra Hall-
and (Kungsbacka, Varberg och Falkenberg) funktionellt 
sett tillhör Göteborg.  
 
Andra FA-regioner som överskrider länsgräns är Jönkö-
ping som inkluderar Ydre kommun i Östergötland, 
Älmhult-Osby (Skåne och Kronoberg) samt Kristian-
stad-Hässleholm som innefattar Sölvesborgs kommun i 
Blekinge län. 
 
 
 

Tillgänglighet med kollektivtrafik 
Restidsisokronerna visar vilka markområden som når 
centrum i en kärna inom givna tidsintervall. Ytor som 
är röda, orangea och gula når centrum i en tillväxtmo-
tor inom 45 minuter som är ett rimligt tidsavstånd för 
daglig arbetspendling. Notera att restidsisokroner till 
Göteborg och Köpenhamn inte är beräknade. Resti-
den är beräknad från bostad till en målpunkt som re-
presenterar centrum i respektive kärna. Restiden inklu-
derar därmed både åktid, gångtid och väntetid vid by-
ten.  
 
Större delen av Sydsveriges yta täcks in med god till-
gänglighet till de största städerna med bil. Undantagen 
är främst sydöstra Skåne, delar av Kronoberg samt de-
lar av inlandet och delar av Öland i Kalmar län. Kollektivtrafiken har sämre yttäckning och dess ut-
bud är koncentrerat till stråk och områden med stor befolkning. Tillgängligheten med kollektivtrafik 
till Jönköping är begränsad till en mindre yttäckning jämfört med åtkomligheten till andra större stä-
der, den främsta anledningen till detta är längre anslutningstider (för att till fots eller på annat sätt ta 
sig till målpunkten från stationen). 
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Pendling 

    
 
Antalet pendlingsrörelser till och från Kronoberg visas på kartan över befolkningstätheten i Sydsve-
rige. Vad gäller arbetspendlingen är den volymmässigt koncentrerad till västra Skåne och till Hal-
landskusten. De största pendlingsrelationerna är Kungsbacka-Göteborg och Malmö-Lund. Därutöver 
finns stora pendlingsstråk i anslutning till residensstäderna. Relationerna med störst arbetspendling 
till och från län utanför Sydsverige är Själland, Stockholms län och Västra Götaland. Vad gäller pend-
ling över länsgränser ligger Kronoberg med sina cirka 19 000 pendlingsrörelse över länsgräns på 11:e 
plats bland landets regioner. 
 
I en fördjupad studie från systemanalysen kan man konstatera att Kronoberg har ett positivt pend-
lingsnetto, dvs. fler som pendlar in än som pendlar ut. Endast fem län i Sverige har ett positivt pend-
lingsnetto, vilka är: 
 Inpendlare över 

länsgräns
Utpendlare över 

länsgräns
Nettopendling 

Stockholms län 101 303 39 198 62 105 
Västra Götalands län 46 014 36 175 9 839 
Kronobergs län 11 551 7 042 4 509 
Jönköpings län 12 134 10 136 1 998 
Norrbottens län 4 108 3 920 188 

 
När man tittar på pendlingsnetto i förhållande till bransch kan man konstatera att Kronobergs posi-
tiva pendlingsnetto återfinns inom samtliga branscher. Störst tillskott sker dock inom industrin och 
handeln. 
 
Av länets åtta kommuner har fyra dvs. Älmhult, Markaryd, Växjö och Uppvidinge ett positivt pend-
lingsnetto. En hög inpendling som kan uppvisas i Kronoberg både till länet och till flera av länets 
kommuner kan tolkas på två sätt:  

1. Positivt: 1) Näringslivet får kompetensförsörjning, 2) det finns tillräckliga kommunikationer 
för att folk ska välja att pendla till oss, 3) vi har ett starkt näringsliv 

2. Negativt: 1) Människor pendlar hellre hit än bor här vilket kan tolkas som bristande boende-
attraktivitet, 2) skatteunderlaget tillfaller en annan kommun/region 
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Stråk 
Ett nät av vägar och järnvägar av särskild betydelse för person- och godstrafik har identifierats med 
utgångspunkt från ortsstrukturen. Persontransportstråken är definierade utifrån en sammanvägd be-
dömning avseende befintliga trafikvolymer och funktionen att binda samman tillväxtmotorer och kär-
nor. 
 
Godstransportstråken är definierade utifrån en sammanvägd bedömning av befintliga godstransport-
flöden, större basindustrier, främst inom skogsnäringen, samt de system av hamnar och terminaler 
som utgör noder i hanteringen av enhetsberett gods (container och trailer). 
 

       
Stråk för person- och godstransporter transporter på väg och järnväg: Källa Ramböll, 2015. Egen bearbetning baserat på Sydsvensk 
systemanalys, 2015. 
 
I den senaste systemanalysen numrerades inte stråken på samma sätt som i den föregående systema-
nalysen. För att tydliggöra stråken som genomkorsar Kronoberg och föra in dem i ett större samman-
hang finns ett värde i att presentera och numrera stråken på samma sätt som tidigare. Genom att pre-
sentera stråken i ett omland blir det tydligare vilken betydelse de har för att nå viktiga målpunkter så 
som viktiga hamnar, terminaler, resecentra och regionala flygplatser. 
 
Kronobergs län berörs av följande identifierade stråk:  

 Stråk 1 utgörs i huvudsak av E4 (genom hela södra Sverige), 
samt Södra stambanan.  

 Stråk 4 utgörs i huvudsak av Baltic-Link, riksvägarna 25 från 
Kalmar och 27 och 29 från Blekinge med förgrening i Växjö, 
samt Kust-till-kustbanan, med förgrening i Emmaboda, till 
Göteborg. 

 Stråk 5 utgörs av riksväg 25 Kalmar-Växjö-Halmstad samt 
riksväg 15 ”Tvärleden” från Karlshamn till Halmstad via 
Olofström-Lönsboda-Osby- Markaryd-Knäred-Veinge. I 
detta stråk ingår även den s.k. Sydost länken. 

 Stråk 7 utgörs tillsammans med stråk 11 den nya sträck-
ningen av RV 23. 

 Stråk 9 utgörs av riksväg 28, 31 och 32 från Karlskrona via 
Emmaboda, Vetlanda, Eksjö och Tranås till Mjölby och riksväg 50 Bergslagsdiagonalen via 
Örebro. 
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 Stråk 10 utgörs av riksvägarna 23/34 och 37 från Oskarshamn via Vimmerby till Linköping. 
 Stråk 11 utgörs av riksväg 23 och Södra stambanan.  

 

4.2 Sydsvenskt positionspapper 
Utifrån underlaget som framkom genom systemanalysen arbetade de sex syd-
svenska länen fram ett gemensamt positionspapper. - Ett enat Sydsverige skapar 
ett starkt Sverige. Sydsveriges sex regioner; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, 
Blekinge, Skåne och Halland har enats kring prioriteringar för den framtida 
infrastrukturen genom att samlas kring tre gemensamma utgångspunkter. 
Vi utgår från dessa i vår planering och föreslår att de tas som utgångspunkt 
i statens planering av infrastrukturen för åren 2018-2029. 
 
Sydsverige har ett strategiskt läge i Sverige med nära koppling till såväl öv-
riga Europa som Mälardalen och Västsverige. 26 % av landets befolkning 
bor i Sydsverige. De tre prioriterade områdena beskrivs kortfattat i det 
följande.  
 
 

Interregional tillgänglighet  
Utbyggnaden av nya stambanor bör starta från storstäderna där kapacitets-
bristerna är som störst. De bör samordnas med förbättringar av sidobanorna 
och den regionala tågtrafiken som regionerna tillhandahåller och utvecklar.  
Satsningar på de anslutande sidobanorna kan inte vänta utan måste ske paral-
lellt för att skapa en nödvändig regional tillgänglighet och underlag för hög-
hastighetstågen.  
 
 
 

Sammanknutet Sydsverige  
Den flerkärniga strukturen med tillväxtmotorer och regionala kärnor är en 
tillgång. Den flerkärniga ortsstrukturen behöver stödjas genom ett finmas-
kigt nät av vägar och ett fungerande järnvägsnät. Närheten mellan tillväxt-
motorer och kärnor med dess omland måste öka. Tillsammans med kom-
munerna bygger vi ut fossilfri busstrafik och ersätter korta bilresor med 
cykelvägnät.  
 
 
 

Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter 
Genom Sydsverige går förbindelserna mellan det kontinentala Europa och 
Skandinavien. 41 % av importvärdet och 31 % av exportvärdet i Sverige 
passerar Sydsveriges hamnar och Öresundsbron. Vidareutveckla och undan-
röj flaskhalsar i TEN-T korridoren. Knyt ihop Östersjöhamnarna med Scan-
Med korridoren för att koppla samman den med TEN-T näten i länderna på 
andra sidan Östersjön.  
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4.3 OECD Territorial Reviews Småland-Blekinge 
OECD genomförde 2012 en analys av Småland-Blekinge - OECD 
Territorial Reviews Småland-Blekinge. Regionerna som studerades var 
Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Jönköping. Fokus låg på ut-
vecklingsförutsättningar som innefattade ett analysarbete byggt på 
statistiska underlag och på intervjuer med olika nyckelpersoner. 
Genom analysen erhölls en kvalificerad bedömning från utomstående experter och även jämförelser 
med andra regioner i världen. Syftet med OECD-analyserna är att skapa underlag för regionala ut-
vecklingsstrategier. Analysen innehåller också viktiga slutsatser kring problem och förutsättningar och 
även rekommendationer med stark relevans för infrastrukturplaneringen. Ett arbete har inletts för att 
uppdatera och analysera om det skett någon utveckling sedan 2012 - OECD Monitoring Review Små-
land-Blekinge. Den nya OECD-rapporten beräknas vara klar i slutet av 2017. 
 

Viktiga slutsatser från OECD 2012 
Enligt OECD-rapporten Småland-Blekinge är de fyra länens läge en till-
gång eftersom de ligger närmare de stora europeiska marknaderna än öv-
riga mer nordliga regioner. Dock har analyser visat att det finns stora 
infrastrukturbegränsningar i Småland-Blekinge. Detta gör att nordligare 
regioner har bättre utgångsläge för att nå stora europeiska marknader 
än t.ex. Kronoberg har. Sett till befolkning och yta och i förhållande 
till den nationella normen har alla fyra länen avsevärda infrastruktur-
luckor.  
Nedan presenteras i punktform de viktigaste slutsatserna från 
OECD rapporten 2012 med betydelse på infrastrukturen i Krono-
bergs län. 

 Länen har fler bilar per invånare än det nationella genomsnit-
tet. Invånarna gör färre men längre resor än det nationella genomsnittet  

 Pendlingen över korta sträckor är lägre än i andra områden. Antalet resor per tillgänglig kilo-
meter, mått på utnyttjandet av väginfrastruktur, är under genomsnittet. Detta tyder på att in-
frastrukturens kvalitet ligger under normen vilket ökar pendlingskostnaden 

 Europavägarna E4 och E22 har en relativt hög standard jämfört med resten av vägnätet, men 
det finns besvärliga flaskhalsar som behövs åtgärdas. Det gäller i synnerhet motortrafik-
led/motorväg E22 längs kusten i sydost. Utöver dessa finns det tvåfiliga vägar mellan region-
erna som gör trafiken i öst-västlig riktning långsam och ger en dålig förbindelse. Vissa vägar 
mellan större städer och de omgivande kommunerna är väldigt dåliga och hindrar den region-
ala utvecklingen.  

 Järnvägsnätet i sydöstra Sverige är eftersatt  
 Flygförbindelse är viktiga och det finns tillgänglighetsproblem inom området. Det krävs goda 

förbindelser till internationella flygplatser  
 Transportinfrastrukturen har ännu inte anpassat sig till de växande marknaderna i öster. Nya 

handelsmöjligheter med Baltikum, Ryssland och Kina har öppnats för företag i länen är geo-
grafiskt placerade för att dra nytta av detta och expandera om infra- satsningar genomförs  

 Infrastrukturbegränsningarna gör att det goda läget gentemot de stora europeiska mark-
naderna inte kan utnyttjas till fullo. Kronoberg och Kalmar är svåråtkomliga om man ser till 
vägnätet. Kronobergs tillgänglighet när det gäller järnvägen är dock bättre 
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Konsekvenser av infrastrukturbegränsningar enligt OECD 
 De fyra länen har hög andel lågutbildade och en lägre andel högutbildade än genomsnittet i 

Sverige. Bristerna i infrastrukturen hämmar dynamiken inom regionen. Bättre interna förbin-
delser skulle bidra till minskade pendlingskostnader, bredare arbetsmarknader och bättre 
matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

 Bättre transport-och kommunikationsnät innebär att befolkningen inte behöver minska i 
småorter om det finns goda möjligheter till arbetspendling. Infrastrukturbristerna begränsar 
länets möjligheter att dra nytta av sitt geografiska läge.  

 Det finns en oväntad ökande efterfrågan på järnvägstransporter. Underhållet och utveckl-
ingen av järnvägen inom länen är därför en strategisk fråga för regionen. En stor del av järn-
vägsnätet har kapacitetsproblem. 

 Fler regelbundna flygförbindelser till Köpenhamn och andra stora flygplatser i Europa skulle 
underlätta flygtransporterna till resten av världen och göra regionen mer attraktiv för högut-
bildad arbetskraft och kunskapsbaserade företag. 

 

4.4 Resvaneundersökning 
Den senaste resvaneundersökningen för sydöstra Sverige är från 2012 och gjordes på uppdrag av Tra-
fikverket, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra Småland, Region Blekinge, Reg-
ionförbundet Kalmar samt Växjö och Kalmar kommuner. I dag finns inget beslutat om att en ny 
resvaneundersökning ska genomföras, men diskussioner förs om att ny undersökning ska genomfö-
ras inom de närmaste åren inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige. 
 
Syftet med Resvaneundersökningen 2012 var att ge en uppdaterad kännedom om resvanorna region-
alt och interregionalt. Alla typer av resor är inkluderade i undersökningen vilket innefattar studie och 
arbetspendling, resor i tjänsten och fritidsresor. Resultatet av resvaneundersökningen visar att i hela 
Småland, Blekinge och Öland görs 1,8 miljoner förflyttningar under ett genomsnittligt dygn. I den 
sydöstra regionen som är det aktuella området är siffran ca 1,4 miljoner.  
 

 Invånarna i Småland, Blekinge och Öland reser drygt 33 miljoner km varje dag. Av dessa kilo-
metrar står bilen för 76 procent på vardagar och 85 procent på helgerna. Av de producerade 
personkilometrarna står långa resor (50 km eller längre) för över 50 procent och resor som är 
under 10 km är 12 procent. Räknat i tid motsvarar detta ca 1 timme och 20 minuter på re-
sande fot per dag.  

 I den sydöstra regionen är ca två tredjedelar av alla resor under 10 km långa. Medelresan va-
rar ca 40 minuter, under både vardagar och helger. Förutom tåg, som används för långa resor, 
och cykel/gång som används för korta resor, är det stor spridning på reslängderna för övriga 
färdmedel.  

 Ca 80 procent av befolkningen i regionen reser en vanlig vardag och de som reser mest är 
personer i åldrarna 25-44 år. De som är minst frekventa resenärer är personer över 65 år.  

 Över 90 procent av hushållen har tillgång till bil och lika stor andel har tillgång till cykel. 1,3 
procent av befolkningen har tillgång till en elcykel. Andelen som har ett kollektivtrafikkort 
sjunker med ökande ålder, en majoritet i åldern 16-24 år har ett kollektivtrafikkort. Var femte 
invånare har ett tåg- eller busskort.  

 Strax över hälften av alla förflyttningar görs inom en och samma tätort. Cirka 27 procent av 
förflyttningarna görs i de fyra residensstäderna. De reseströmmar som flyter utanför tätor-
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terna domineras av regionens residensstäder. Samtliga reseströmmar med undantag av Stock-
holm, går in/ut från regionen till närliggande kommuner.  Kollektivtrafikströmmarna liknar 
bilströmmarna och därför finns det potential att öka andelen kollektivtrafikresenärer  

 6 procent av antalet resor görs med kollektivtrafik och resor med bil är över två tredjedelar. 
En överföring av 8 procent av bilresor till kollektivresor skulle innebära en fördubbling av 
kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken svarar för 17 procent av antalet personkilometrar eftersom 
den genomsnittliga längden på resorna för kollektivtrafiken är större än bilresorna. I de större 
städerna står bilen för en mindre andel av resorna, framförallt bland yngre.  

 70 procent av arbetsresorna görs med bil och motsvarande för kollektivtrafiken är 6 procent. 
Resor till och från arbete/studier, eller tjänsteresor utgör knappt hälften av vardagsresorna. 
Inköpsresor, samt resor till olika fritidsaktiviteter står för vardera runt en femtedel av resorna. 
Vid inköpsresor används till största del bilen som medan kollektivtrafiken används vid resor 
till skola/studier.  

 Resor till fritidsaktiviteter motsvarar totalt 185 000 resor och det gäller ungefär 25 procent av 
invånare. På helger är det 35 procent eller 301 000 resor. Fritidsresorna i regionerna görs oft-
ast med bil. Kvinnor samåker i högre grad än män och även yngre samåker i högre utsträck-
ning än andra åldrar samt använder sig mer av cykel eller gång.  Under vardagarna syns det en 
tydlig topp på antalet fritidsresor vid 18-tiden.   

 Pensionärernas resvanor skiljer sig från andra grupper. Det finns inga tydliga toppar när 
denna grupp reser, utan istället är det spritt från 10-tiden på morgonen till 16-tiden på kväl-
len. Endast 2 procent av resorna görs med kollektivtrafik. Bilen är det färdmedel som domi-
nerar.  

 Antalet resor och andelen invånare som reser skiljer beroende på var i regionen man bor. Är 
man bosatt i de större städerna reser man mer frekvent än om man bor på mindre orter eller 
landsbygd. I de större städerna är det också en större andel som använder kollektivtrafik och 
cykel som färdmedel. Andelen bilresor är som störst för boende på landsbygden och i mindre 
orter. Viljan (möjligheten) att ändra sitt färdsätt mot att använda bil i mindre utsträckning är 
som lägst här.  

 Det finns ett starkt samband mellan tillgången till bra kollektivtrafik och viljan att resa mindre 
med bil. Kvinnor, yngre och högutbildade har en större vilja att förändra sitt resesätt och åker 
i större utsträckning mer kollektivtrafik jämfört med andra grupper. En stor andel av bilis-
terna har inte någon vilja att dra ner på sin bilanvändning men var tionde person har redan 
provat eller har tankar kring att använda sig av ett annat färdmedel än bilen. Ytterligare 17 % 
av bilisterna har som ambition att minska sitt bilresande men vet ej hur eller när detta ska ske. 

 

  

412



Remissversion; Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 

44 
 

5 Regionala utgångspunkter 
Här har de viktigaste styrande dokumenten för upprättandet av länstransportplanen ställts samman. I 
kapitlet presenteras essensen med koppling till infrastruktur från Regionala utvecklingsstrategin 
Gröna Kronoberg 2025, föregående länstransportplan och trafikförsörjningsprogram. 
 

5.1 Regional utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg 2025” 
Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs regionala utvecklingsstrategi vilken är vägledande för arbetet 
med hållbar regional utveckling. Strategin är övergripande och beskriver hur det ska vara att leva i 
Kronoberg 2025. Målbilden är Gröna Kronoberg - Öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Strate-
gin antogs av regionfullmäktige 11 juni 2015. För att driva arbetet med att förverkliga Gröna Krono-
berg, som beskriver hur det är att leva, bo och verka i Kronoberg 2025, har två målområden brutits ut 
som beskriver utmaningar, mål och prioriteringar. 
 
De två målområdena är: 

 Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 
 Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga 

 
Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer, handlar om platsen Kronoberg. Kronobergs 
attraktivitet är central för att människor ska välja att bosätta sig här, stanna kvar eller återvända. Vi 
behöver aktivt arbeta med samhällsplanering och arbeta med att utveckla livsmiljöer där alla invånare 
kan hitta sin plats och känna sig välkomna och delaktiga. 

Mål 2025 
 Befolkningen ska öka. Mellan 2014-2025 ska befolkningstillväxten i länet överstiga medianen 

för riket. 
 En god socioekonomisk utveckling. År 2025 ska medianinkomsten i Kronobergs län överstiga 

riksgenomsnittet. 
 En god hälsa hos befolkningen. År 2025 ska den självskattade hälsan hos flickor och pojkar, 

kvinnor och män i Kronobergs län vara högre än riksgenomsnittet. 
 Klimatpåverkan ska minska. Mellan 1990-2025 ska minskningen av klimatpåverkande utsläpp i 

länet vara den största i riket. 
 
Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga, handlar om vad invånarna i 
Kronobergs län ska leva och växa av. Konkurrensen är hård idag och förändringstakten blir allt 
högre. Förändringarna innebär stora omställningar och det finns risk att arbetslöshet och sociala klyf-
tor uppstår samt att hälsan blir allt mer ojämlik. Därför är det viktigt att vi hittar hållbara sätt för reg-
ionen och människorna här att utvecklas och förnyas. Vi vill växa av en cirkulär ekonomi. Det hand-
lar om att avfall inte ska existera utan ses som en råvara och att människor ses som regionens främsta 
resurser, som får chans att utvecklas, må bra och bidra till sin egen och regionens utveckling genom 
hela livet. 

Mål 2025 
 Produktiviteten ska öka. Mellan 2014–2025 ska BRP/Sysselsatt i Kronobergs län öka mer än i 

riket. 
 Balanserad tillväxt – fler arbeten. Mellan 2014-2025 ska den sysselsatta dagbefolkningen i länet 

öka mer än medianen för riket. 
 Förbättrad matchning – fler i arbete. År 2025 ska sysselsättningsgraden för kvinnor och män i 

länet uppgå till minst 80 procent. 
 Ökad förnyelseförmåga. År 2025 ska länet ligga över medianen sett till antal arbetsställen med 

minst 1 sysselsatt per 1000 invånare. 
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 Ett ökat humankapital. Andelen kvinnor och män med minst en gymnasial utbildning ska över-
stiga riksgenomsnittet. Ohälsotalet hos kvinnor och män i Kronobergs län ska understiga riks-
genomsnittet. 

 På väg mot ett plusenergilän. 80 procent av den totala energianvändningen i Kronobergs län 
kommer 2025 från förnybara källor 

 

Prioriteringar i Gröna Kronoberg 2025 
För att nå de uppsatta målen har prioriteringar pekats ut, som beskriver vad som behöver göras för 
att bemöta utmaningar inom området. De fyra prioriteringarna är: 

1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra 
2. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga 
3. Utveckla diversifiering och innovationsförmåga 
4. Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa 

För länstransportplanen finns det kopplingar till de båda målområdena samt till samtliga priorite-
ringar. Det är dock i Gröna Kronoberg 2025 särskilt utpekat att infrastrukturen i första hand ska 
stödja prioritering 1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra. 
Området handlar om planera samhället med en helhetssyn för att systemoptimera och få hållbara lös-
ningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad som kan stärka tillväxten och tillgäng-
ligheten i hela regionen. För att vara en attraktiv region behöver Kronoberg dessutom utveckla bo-
ende- och livsmiljöer som människor finner attraktiva. Prioriteringen syftar till att platser, orter, stä-
der och regioner arbetar mer strategiskt utifrån ett komplementärt synsätt för att komplettera och dra 
nytta av varandras kvalitéer. 
 
Samhällsutmaningarna kan dock inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samhandling 
mellan olika aktörer och intressenter Det innebär att föra samtal och påvisa, om nuläge och mål, samt 
att skapa samsyn om vad som bör göras och hur. Inom prioritetsområde 1 har följande samhand-
lingsområden pekats ut: 

 Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.  
 Samarbeta över organisationsgränserna kring gemensamma policyer och förvaltning.  
 Samordna fysisk planering och hållbar tillväxt på regional och kommunal nivå, mellankom-

munalt och mellanregionalt.  
 Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrumstäder inom ett 

rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.  
 Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre arbetsmark-

naderna som utgör Kronobergstriangeln.  
 Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.  
 Främja förnyelsebara fordonsbränslen inom vägtransporter.  
 Stärk tillgången till bredband och service på landsbygden.  

 
Infrastruktur och länstransportplanen har också en koppling till och kan bidra till uppfyllelse av prio-
ritetsområde 2, Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga. Framförallt när 
det handlar om den fysiska trafikmiljön i länets orter. Området handlar om att utveckla öppna och 
hållbara livsmiljöer för alla - flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund. Dels handlar det 
om människor som bor här och vad som får dem att trivas och dels handlar det om att attrahera 
kompetenser, besökare och inflyttare. För att nå dit vi vill så behöver alla vara med i förändringsar-
betet. Prioriteringen syftar till att arbeta mer strategiskt med värdskap och inkludering. 
 
Även inom detta område behövs samhandling och ett gemensamt arbete mellan olika aktörer och in-
tressenter. Inom prioritetsområde 2 har följande samhandlingsområden pekats ut: 

 Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvaliteter.  
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 Utveckla värdskapet lokalt och regionalt.  
 Utveckla strategier för inflyttning som riktar sig till kvinnor och män i olika livsstadier.  
 Utveckla förutsättningarna för delaktighet i politiska beslutsprocesser för människor oavsett 

kön, ålder och bakgrund.  
 Utforska metoder för entreprenöriell samverkan lokalt för att inkludera kvinnor och män, fö-

retag och organisationer i arbete med nya servicelösningar.  
 Utveckla förutsättningarna för civila samhällets aktörer att delta i planering och genomfö-

rande av lokalt och regionalt utvecklingsarbete.  
 Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och evenemang.  
 Stärk dialogen mellan regionen och kommunerna kring folkhälsa.  
 Öka kunskapen om barns och ungas livsvillkor i regionen.  

 

Vägledning för prioritering av Länstransportplanen  
För att tydliggöra effekten av olika prioriteringar i länstransportplanen har en enklare analys av effek-
terna på de uppsatta målen i Gröna Kronoberg 2025 genomförts. Analysen utgår från en sats-
ning/prioritering på fyra trafikslag. Trafikslagen som valts är cykel, kollektivtrafik, järnväg samt väg. 
Åtgärder som krävs är alltså cykelvägsutbyggnad, utbyggnad av hållplatser och pendelparkeringar 
mm, ökad samfinansiering till nationell plan samt trafiksäkerhetsåtgärder. Analysen ger bara en gene-
rell bild och inga bakomliggande kriterier finns. Den visar dock på att oavsett vilket av de fyra trans-
portslagen som prioriteras så är bedömningen att det kommer att bidra till att målen uppfylls eller har 
bedömts vara neutral i måluppfyllelsen. Enda undantaget är satsning på väg vilket med dagens for-
donsflotta inte kommer att bidra till måluppfyllelse.   
 Cykel K-trafik Järnväg Väg
Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 

Befolkningen ska öka  
God socioekonomisk utveckling  
God hälsa hos befolkningen  
Klimatpåverkan ska minska  

Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga 

Produktiviteten skall öka  
Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen  
Förbättrad matchning – fler i arbete  
Ökad förnyelseförmåga  
Ett ökat humankapital  
På väg mot plusenergiregion  

 
En satsning på transportslagets effekt på de reg-
ionala målen Bidrar Neutral Bidrar inte 

Figur: Enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg om infrastruktursatsningar sker på cykel, kollektivtrafik, 
järnväg och väg. 
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5.2 Länstransportplan 2014-2025 
Att genomföra infrastrukturprojekt är oftast processer som sträcker sig över flera 
år. En åtgärd kan därför återkomma i flera länstransportplaner innan den blir ge-
nomförd. När en åtgärd som har blivit utpekad i en plan återkommer i en senare 
plan brukar man benämna den som ”låsning i planen”. En låsning kan också 
uppstå genom att som en utblick i den årliga infrastruktur verksamhetsplanen 
peka ut ett objekt. Vart fjärde år ges möjligheter att ompröva och göra juste-
ringar i planen. Även om länsplaneupprättaren har rätt att göra helt nya utpekande 
är det ytterst olämpligt och kan innebära att nerlagt arbete och investeringar kan gå förlo-
rade. Den nu gällande länstransportplanen antogs av Regionförbundet södra Smålands fullmäktige 13 
december 2013.  
 

Utpekade åtgärdsvalsstudier 
För en konstaterad brist i infrastrukturen inleds planeringen med att en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, ska 
genomföras. Genom studien prövas möjliga lösningar och grov kostnadsuppskattning. Att en åtgärds-
valsstudie genomförs innebär inte mad automatik att objektet tas upp i kommande plan. 

 Rv 23 Marklanda Räppe 
 Lv 834 i Hovmantorp 
 Lv 126 Förbi Alvesta 
 Södra länken 

 

Låsningar större infrastruktur åtgärder 
 Rv 23 Huseby - Marklanda 
 Rv 23 Älmhult – Ljungstorp (inkl. Förbi Älmhult) 
 Mötesspår Skruv (samfinansiering till NP) 

 

Låsningar mindre infrastrukturåtgärder 
 
Väg 

 LV 120 Haganäsleden återställande Norra Esplanaden i av Älmhult 
 Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3 

 
Cykel 

 Lv 555 Mjälen – Ljungby 
 Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3 
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5.3 Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2025 
Region Kronoberg antog i december 2015 ett nytt Trafikförsörjningsprogram för länet. 
Programmet har en strategisk ansats med syfte att lägga en långsiktig struktur för hur 
länets kollektivtrafik ska utvecklas. Programmet sträcker sig fram till år 2025 och in-
nehåller 7 mål som ska följas upp genom 23 indikatorer. En helt avgörande faktor 
för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och för att nya resenärer ska vilja an-
vända kollektivtrafiken är att det finns en fungerande och ändamålsenlig infra-
struktur. Det är därför av yttersta vikt att både länstransportplanen och nationell 
transportinfrastrukturplan ger förutsättningar för att kollektivtrafiken i Krono-
berg ska kunna utvecklas i linje med de uppsatta målen. 
 
Fyra områden har identifierats som särskilt intressanta och viktiga, där infrastrukturen 
verkligen kan bidra till kollektivtrafikens utveckling. Dessa områden beskrivs nedan. 
 

Järnvägen  
Järnvägen ska vara robust och pålitlig och möjliggöra snabba resor inom länet och också till angrän-
sande län och för fjärrtrafik. Det är därför av stor vikt att befintlig anläggning underhålls på ett sätt så 
trafikstörningar kan minimeras och punktlighet säkerställs. Järnvägsanläggningen behöver också bygg-
gas ut för att kunna ta emot fler tåg och resenärer i framtiden. 
 
Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet: 
Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region. 
Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt 
Indikatorer 

 Resmöjligheterna till och från grannregionernas huvudorter och i andra starka interregionala 
relationer ska bli fler. 

 Restiderna till grannregionerna huvudorter ska minska. 

 Punktligheten i trafiken ska öka 

 Andel inställda turer ska minska 
 

Hållplatser  
Hållplatser med fler än 4000 påstigande per år ska rustas upp och byggas om så att de uppfyller krav 
på full tillgänglighet för samtliga resenärer. Detta gäller både hållplatser på statligt vägnät och kommu-
nalt vägnät. Det rör sig om ca 230 hållplatslägen som finns utspridda i länets samtliga kommuner. 
Vilka dessa är finns beskrivet i hållplatshandboken. Förutom ombyggnation av befintliga hållplatser är 
det av högsta vikt att Trafikverket och kommunerna tar hand och underhåller länets hållplatser på ett 
bra sätt. Fräscha, hela och rena hållplatser och väderskydd är viktiga faktorer för att kunna locka fler 
resenärer till att resa kollektivt.  
 
Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet: 
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda 
Indikatorer 

 Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000 påstigande 
per år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt hållplatshandbokens priori-
teringar. 

 Bytespunkter i linjetrafik där många barn och ungdomar reser, ska åtgärdas enligt hållplats-
handbokens prioriteringar. 
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Bussgator och kollektivtrafikkörfält 
Att bussen får eget utrymme i form av egna körfält är ett smart sätt att minska restiderna och öka kol-
lektivtrafikens attraktivitet. Detta är främst aktuellt på vägavsnitt där trängsel uppstår, vilket det gör i 
de större tätorterna. Denna typ av åtgärder gynnar både stadsbusstrafiken och regionbusstrafik. Lä-
nets kommuner kan söka medel genom Länstransportplanen för denna typ av åtgärder. En annan 
möjlig finansieringsväg för denna typ av åtgärder är genom stadsmiljöavtal. Denna finansieringsmöj-
lighet är föreslagen som en del kommande nationell planen. 
 
Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet: 
Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region. 
Indikatorer: 

 Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil mellan kommunernas centralorter och Växjö 
samt i övriga viktiga relationer ska minska. 

 Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i Växjö tätort ska minska. 
 

Kollektivtrafik och cykel  
Trafikförsörjningsprogrammet pekar tydligt ut cykel som en viktig faktor för att även öka kollektivtra-
fikresandet. Det handlar om att resenärer ska kunna cykla till hållplatser/stationer/terminaler och 
kunna parkera sin cykel på ett tryggt och säkert sätt.  Därför behövs cykelparkeringsplatser, helst med 
tak, anordnas vid de större hållplatserna i länet. Detta är kommunernas ansvar, både där kommunen 
och staten är väghållare. För denna typ av åtgärd kan medel sökas i Länstransportplanen.  
 

Gjorda satsningar 
Under våren 2016 gjordes tre större nationella satsningar som påverkar kollektivtrafikutvecklingen i 
länet. Dels gjordes en tillgänglighetssatsning, där Kronoberg fick 17 miljoner kronor för att förbättra 
tillgängligheten till hållplatserna men också på hållplatserna i form av högt kantstöd, kontrastmarke-
ringar etc. Dels gjordes en landsbygdsatsning, där hållplatser på landsbygden ska rustas upp. För detta 
fick Kronoberg 27 miljoner kronor. Båda dessa satsningar omfattar endast hållplatser utmed statlig 
väg och det är Trafikverket som har blivit tilldelad dessa medel.  Väderskydd är dock alltid kommu-
nernas ansvar, både där kommunen och staten är väghållare. 
 
Slutligen fick Växjö kommun och Region Kronoberg ta del av statliga medel genom stadsmiljöavtalet 
i syfte att förbättra kollektivtrafikens infrastruktur och stärka sambanden mellan kollektivtrafik och 
fysisk planering i Växjö stad. Satsningen omfattar 45,5 miljoner kronor, vara hälften kommer från sta-
ten. Åtgärderna ska vara genomförda senast under 2018. 
 
Summa satsningar kollektivtrafik 2016-2020 
Statsmiljöavtal  45,5 miljoner kronor 
Tillgänglighetssatsning  17 miljoner kronor 
Landsbygdsatsning 27 miljoner kronor 
Summa  89,5 miljoner kronor 
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6 Regionala förutsättningar och ambitioner 
I kapitlet ges beskrivning av specifika förutsättningar för Region Kronobergs samt ambition och ställ-
ningstagande. Kapitlet ger också en motivering till de prioriteringar som läggs fast i denna länstrans-
portplan 2018-2029.  
 

6.1 Regionförstoring- och förstärkning 
Kronobergs län har glesa strukturer och benämns ofta som en glesbygd. Sett till folkmängden, det 
fjärde minsta i riket och tillsammans med Kalmar, är Kronoberg det glesaste länet i södra Sverige. 
Samtidigt är kopplingen mellan olika orter i Kronobergs län, och till orter utanför länet, stark. Länet 
genomkorsas av en stambana, en europaväg och flertalet riksvägar, och beroende på var i länet man 
befinner sig finns flera Sydsvenska större regionala centrumstäder – Malmö, Lund, Helsingborg, 
Karlskrona, Kalmar, Halmstad och Jönköping – inom en rimlig pendlingstid. Kronoberg har en tydlig 
stråkstruktur där 87 procent av människor bor utmed stråken och 91 procent arbetar i stråken. Kro-
noberg kan mer benämnas som en stråkbygd. I stråken ligger också de 11 stationsorterna som under-
lättar förbindelsen mellan orter både i och utanför länet.  

 

 
 

 
 

 
För att nå en balanserad utveckling i hela länet i enligt med Gröna Kronobergs första prioritering (Ut-
veckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra), finns det skäl att främja 
regionförstoring och regionförstärkning, Givet den ökade koncentreringen till städer har diskussionen 
kommit att handla om hur vi i framtiden kan främja en hållbar utveckling både i större och mindre 
orter. Ett svar är en ökad rörlighet, en regionförstoring, där orter drar nytta av varandra. Men det 
handlar också om att skapa attraktiva orter, platser och verksamheter, det vill säga att bidra till täta 
dynamiska miljöer vilka fungerar som magneter och därigenom drar till sig kunskap, kapital/närings-
liv, och kreativa individer vilket bidrar till en förstärkning av regionen, så kallad regionförstärkning. 
Vilket ligger i linje med Gröna Kronobergs andra prioritering om att utveckla miljöer där människor 
känner sig välkomna och delaktiga. 
 
För att uppnå en långsiktigt hållbar regionförstoring och regionförstärkning måste det finnas en klar 
koppling mellan infrastrukturåtgärder, investeringar och trafikering. Det är angeläget att skapa förut-
sättningar för lokalt och regionalt anpassade trafik- och transportlösningar med intermodalitet, det vill 
säga byte från ett trafik- och transportslag till ett annat.  

Figur: Glesbygden Kronoberg 
8 kommuner, 51 tätorter, 22 inv/km2 

Figur: Stråkbygden Kronoberg 
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Näringslivets utveckling och tillgången till service är de kanske enskilt viktigaste faktorerna för att 
åstadkomma en vidgad geografi för invånarna i en region. Tillväxten hos företagen i regionen är bero-
ende av snabba och bekväma personresor, men också tillförlitliga och effektiva transporter av gods. 
För att uppnå detta och säkerställa både bekväma och säkra person- och godstransporter, uppnå reg-
ionförstoring till fördel för arbetsmarknadsförstoring samt för att säkerställa näringslivets behov av 
arbetskraft, krävs infrastruktursatsningar i stråk. Dessa stråks betydelse stärks än mer när man jämför 
dem med länets pendlingsstruktur som även de utgör de ”tunga” pendlingsstråken i Kronobergs län.  
 
Pendlingen skiljer sig dock avsevärt mellan olika kommuner, vilket inte är oväntat eftersom kommu-
nerna skiljer sig åt vad gäller förutsättningar och storlek. Växjö har den största inpendlingen, vilket 
enkelt förklaras med att det är länets största ort och region- centra. Hit pendlar den större delen av de 
övriga kommunernas pendlare. Samtidigt har Växjö kommun också den högsta utpendlingen. Älm-
hult har högre inpendling än utpendling, vilket beror på att IKEA är en stor och attraktiv arbetsgi-
vare. Alvesta har både stor in- och utpendling, vilket kan bero på ortens närhet till Växjö, dit 2600 
personer pendlar. Markaryd och Älmhult har en högre in- och utpendling mot Skåne och Halland 
medan Tingsryd har en större pendling till och från Blekinge. 
 

 
Karta över pendlingstrafik i Kronobergs län 2015 
 
Om andelen av de sysselsatta som pendlar ut till annan kommun för att arbeta överstiger 20 % upp-
hör man som centrum för en arbetsmarknadsregion och inryms under en annan. I Kronobergs län 
finns Älmhult, Ljungby och Växjös arbetsmarknadsregion. Även pendlingen delas upp utifrån kön så 
ser förhållandet likadant ut – även om en lägre andel kvinnor pendlar, med undantag av Markaryd där 
fler kvinnor än män pendlar ut från kommunen  
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Utpendlare över 
kommungräns 

Män Kvinnor 
Män och 
kvinnor 

Differens 
kvinnor 
och män 

0760 Uppvidinge 26 % 24 % 25 % 1,5 %

0761 Lessebo 51 % 44 % 48 % 7,6 %

0763 Tingsryd 30 % 28 % 29 % 2,5 %

0764 Alvesta 44 % 43 % 43 % 0,9 %

0765 Älmhult 19 % 15 % 17 % 3,9 %

0767 Markaryd 23 % 25 % 24 % -2,0%

0780 Växjö 19 % 13 % 16 % 5,9 %

0781 Ljungby 17 % 14 % 16 % 3,5 %

Totalt 24 % 19 % 22 % 4,3 %
Figur: Andel av kvinnor/män av de sysselsatta som pendlar över kommungräns Rödmarkerade är orter där utpend-
lingen är mer än 20 procent. Under 20 procent klassas orten som egen arbetsmarknadsregion. 
 

6.2 Bostadsplanering och kopplingen till infrastruktur 
Utvecklingen av bebyggelsestrukturen spelar långsiktigt mycket stor roll för möjligheterna att utveckla 
transportsystemet i linje med de transportpolitiska målen. Ett effektivt transportsystem är en förut-
sättning för att nå generella samhällsmål som regional utveckling och hållbar tillväxt. Om inte tillgäng-
ligheten i transportsystemet utvecklas i takt med regionens tillväxt riskerar förutsättningarna för bo-
stadsbyggande och näringslivsutveckling att försämras, likväl som lokalisering av bebyggelse har stor 
betydelse för tillgänglighet och effektivitet i transportsystemet. Bra kommunikationer och en väl fun-
gerande infrastruktur behövs för att attraktiva samhällen ska kunna utvecklas. Det handlar om god 
tillgänglighet till arbetsmarknad, service, fritidsaktiviteter, kultur och naturupplevelser etc.  
 

Samplanering Kronberg 
Planering av bostäder och infrastruktur är emellertid ett komplext system, där olika aktörer, på olika 
beslutsnivåer, inom olika kompetensområden behöver samverka. Planeringen av bostäder och stads-
utveckling ligger till exempel på kommunerna, medan infrastruktur- och trafikfrågor är fördelade mel-
lan kommuner, landsting/regioner och staten. Det är nödvändigt med en samordning av de olika pla-
neringsprocesserna för trafik, trafikinfrastruktur samt övrig fysisk samhällsplanering på olika organisa-
toriska nivåer i samhället, det vill säga nationell, regional och kommunal nivå. För att förstärka sam-
verkan i dessa frågor arbetar Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg tillsammans med länets 
åtta kommuner med ett förslag till projekt som går under arbetsnamnet, Samplanering Kronberg. Syf-
tet med projektet är bland annat att skapa en plattform för ett bestående samarbete mellan Region 
Kronoberg, Länsstyrelsen och länets kommuner om kommunal översiktsplanering och arbete reg-
ional utvecklingsstrategi, infrastruktur- och transportplaner  
 

Transportpolitiska effekter på bostäder 
Enligt regeringens direktiv ska länsplaneupprättarna förutom att beskriva effekterna av föreslagna åt-
gärder på de transportpolitiska målen också väga in vilka effekter föreslagna åtgärder väntas ge på för-
utsättningarna för bostadsbyggandet. Det handlar om att beskriva hur många ytterligare bostäder som 
åtgärderna bedöms skapa förutsättningar för, i vilket planeringsskede de befinner sig, när de beräknas 
vara färdigställda och vilken typ av bebyggelse det rör sig om. Enligt regeringens direktiv ska planupp-
rättarna utgå från Boverkets modell för att bedöma bostadsbyggnadsbehovet och det skall ske i dialog 
med berörda kommuner.  
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Boverket ansvarar för analyser av bostadsmarknaden och gör därför olika typer av prognoser och be-
dömningar av bostadsmarknadsläget. Däribland gör Boverket långsiktiga bedömningar av behovet av 
nya bostäder. Boverkets modell utgår från data som relateras till 60 stycken FA-regioner. Kommu-
nerna i Kronbergs län delas in i tre olika FA regioner; FA-region 9: Älmhults och Osby, FA-region 
10: Ljungby och Markaryd, FA-region 11: Uppvidinge-, Lessebo-, Tingsryd-, Alvesta- och Växjö.  Det 
totala bostadsbehovet utifrån Boverkets modell för de tre FA-regionerna beräknades 2015 till om-
kring 6800 bostäder på tio år, vilket blir ca 600-700 bostäder per år. Uträkningen baseras på statistik 
från 2011 och överensstämmer inte helt med dagens befolkningsutveckling i länet. Sedan 2015 har det 
skett en hög befolkningstillväxt i hela länet. Boverket har emellertid reviderat denna byggbehovspro-
gnos och en uppräkning har skett, men det är enbart för riket som helhet. Det finns i dag ingen me-
tod för hur dessa siffror ska brytas ned på lokal nivå.  
 

Bostadsplanering i Kronoberg 
Underlag till slutsatser i denna plan gällande kopplingar mellan föreslagna åtgärder och bostadsbyg-
gande baseras på dialog som skett med respektive kommun, den årliga bostadsmarkandsanalys som 
sammanställs av Länsstyrelsen Kronoberg, Boverkets bostadsmarknadsenkät, samt kommunernas bo-
stadsförsörjningsprogram. I samtliga fall framgår att länets åtta kommuner bedömer att det råder un-
derskott av bostäder i kommunerna som helhet. I centrumorterna är bostadsbehovet dock som störst, 
men hälften av kommunerna säger också i bostadsmarknadsenkäten att det råder underskott av bostä-
der även i kommunens övriga delar. Förväntat bostadsbyggande i länet under 2017 beräknas till om-
kring 2 200 bostäder totalt, vilket är en siffra som också gäller för 2018. I tabell nedan återfinns en 
sammanställning från respektive kommun. 
 

Kommun Befolkningstill-
växt antal/år 
(1) 

Byggbehovs-
prognos 10 år 
(2) 

Pågående pla-
ner 2025 (3) 

Övrigt

Alvesta  78 850-950 450-550 Merparten av bostäder planeras till Alvesta tätort. 

Lessebo 260 630 650 Kraftig befolkningsutveckling de senaste åren, sam-
tidigt som bostadsbyggande ökat marginellt. Utma-
ning då personer inte kan få en bostad, och kom-
munen inte kan växa.  

Ljungby 116 860 

Markaryd 230 - - För nuvarande finns ett behov av bostäder i tätor-
ten, vilket påtalas av näringslivet som har svår att 
finna bostäder för sina anställda.  

Tingsryd 62 - - Mindre orter i god balans.  

Uppvidinge  97 - - Obalans på bostadsmarknaden. Underskott på bo-
städer för ungdomar och nyanlända och ett över-
skott när det gäller bostäder för äldre i särskilt bo-
ende.  

Växjö 1138 5000 6000 (presentat-
ion: Stadsut-

veckling Växjö, 
170505) 

Växjö ska fortsätta ligga i topp när det gäller ny-
byggnation per 1000 invånare. Till och med 2018 
ska minst 3000 nya bostäder byggas.  

Älmhult 260 1000-1500 1400 Kommunen ska ha ständig planberedskap på 500 
bostadsenheter.  

(1). Källa: Befolkningsutveckling i Kronobergs län 2015 
(2). Källa: Bostadsförsörjningsprogram, bostadsenkät Boverket 
(3). Källa: Bostadsförsörjningsprogram, bostadsenkät Boverket, dialog kommuner 
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6.3 Trafiksäkerhet 
Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Det 
är ett förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Noll-
visionen fastslås att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i 
Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans för-
utsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder väg-
transportsystemet. Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att för-
hindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra 
olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag 
och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen 
accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador. Sedan Nollvisionen 
etablerats i Sverige har antalet dödade i vägtrafiken minskat, men under de senaste åren har utveckl-
ingen planat ut. 
 
Sedan 1997 då Nollvisionen lanserades har mycket hänt. Cirkulationsplatser, mitträcken, alkolås och 
trafiksäkerhetskameror är några av de innovationer som höjt säkerheten på de svenska vägarna. Insat-
serna har gett resultat. När nollvisionen antogs var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500 per 
år; och år 2016 var antalet omkomna 270. Utvecklingen mot Nollvisionen går dock inte lika snabbt 
som tidigare; vi har nått en platå. Nya utmaningar har uppstått, bland annat beroende på högre hastig-
heter på vägarna.  
 
Den 1 september 2016 fattade regeringen beslut om en nystart för Nollvisionen. Regeringen presente-
rade ett inriktningsdokument som tydliggör regeringens inriktningar för svensk trafiksäkerhetspolitik. 
Regeringen börjar arbetet med att presentera tre regeringsuppdrag som ska förbättra förutsättning-
arna för en god utveckling av trafiksäkerheten. Vid sidan av visionen är det viktigt med mer konkreta 
mål som vägleder arbetet rätt. Trafikanalys har därför fått i uppdrag att se över och föreslå nya trans-
portpolitiska preciseringar på trafiksäkerhetsområdet. För vägtrafik ingår att ge förslag på nytt etapp-
mål för arbetet efter 2020. 
 

Vägtrafikolyckor i Kronobergs län 2016 
Trafikanalys sammanställer årlig statistik över vägtrafikskador per län. Utfallet för Kronobergs län 
2016 var följande:  

 7 personer dödades 
 46 personer skadades svårt 
 374 personer skadades lindrigt 

 
Det finns en osäkerhet kring uppgiften om antalet lindrigt skadade eftersom inte alla olyckor blir 
kända av polis och sjukvård. 
 

Trafiksäkerhetsåtgärder i Kronoberg 
Nedan presenteras de vanligaste åtgärderna som har eller kan genomföras som mindre åtgärd efter 
utpekande i länstransportplanen. 
 
Mötesseparering 
I mitten av 1990-talet lanserades vägtypen med mittseparering eller så kallad 2+1-väg, som ett kost-
nadseffektivt sätt att minska mötesolyckorna utan att bygga om till motorväg. Sedan dess har många 
vägar i landet mötesseparerats med hjälp av vajerräcke i mitten. Även i Kronoberg har många vägar 
fått mittseparering. Enligt, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ger denna vägtyp en re-
duktion av dödligheten med 80 procent och av svårt skadade med 55 procent. Det finns dock en del 
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kritik eftersom denna vägtyp inte nödvändigtvis är klassad som motorväg eller motortrafikled, vilket 
innebär att oskyddade trafikanter får färdas på vägen. Detta kan medföra problem och olycksrisker då 
vägbanan ofta är smalare än före ombyggnaden.  
 
Sidoområdesåtgärder 
När det gäller sidoområdesåtgärder i form av rensning av vägområdet från sten och stubbar eller att 
sätta upp längsgående fångsträcken på risksträckor, genomförs de normalt i samband med andra väg-
byggnadsåtgärder på vägen. I vissa fall kan sidoområdesåtgärder vidtas som egen åtgärd. Detta är ett 
viktigt åtgärdsområde för länet då den vanligaste dödsolyckan i Kronobergs län är en singelolycka där 
bilen hamnar vid sidan av vägen och krockar med något fast föremål såsom en sten eller ett träd. Si-
doområdesåtgärder kan ofta genomföras utan att en föregående vägplan upprättas. 
 
Korsningsåtgärder 
Höjd säkerhetsstandard i korsningar är ett prioriterat åtgärdsområde inom trafiksäkerhetsområdet. Åt-
gärderna kan till exempel bestå av passager för vissa trafikantkategorier, kanaliseringar, öglor, cirkulat-
ions- eller trafikplatser. Åtgärdsbehovet baseras på riskanalyser. Under senare år har åtgärder i kors-
ningar framförallt samordnats i samband med utbyggnad av mitträcken.  
 
Tätorter  
I denna kategori ingår så kallade tätortsåtgärder, vilket innebär mer eller mindre omfattande föränd-
ringar av statliga vägar som passerar genom tätorter. Åtgärderna innebär oftast att vägen bättre anpas-
sas funktionellt och miljömässigt till tätortsförhållanden genom till exempel utbyggnad av stråk för 
oskyddade trafikanter, att vägen smalnas av och säkras för lägre hastighet eller att vägen ges en anpas-
sad standard i samband med ett förändrat väghållningsansvar.  
 
Rastplatser  
Trafikverkets ambition är att rastplatser skall återfinnas var 40-80:e minut. För riksväg 23 finns rast-
platser vid Osby (Lars Dufva) och vid sjön Innaren norr om Växjö. Behov finns av en rastplats däre-
mellan, till exempel vid Huseby. Behov av rastplatser finns också norr om Innaren för väg 23 där 
nästa rastplats vid färd norrut är vid Vimmerby. Längs väg 37 mot Oskarshamn finns det inte någon 
ytterligare rastplats. 
 

6.4 De ”smala” vägarna viktiga för Kronoberg 
Även om de större orterna i länet fyller en viktig funktion sett till service och arbeten utgör landsbyg-
den en stor del av Kronobergs län – drygt var femte invånare bor utanför en tätort. För att ta tillvara 
på landsbygdens potential är det viktigt att det i närliggande orter finns ett visst serviceutbud i form 
av dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och offentliga verksamheter. Att upprätthålla god offentlig 
och kommersiell service samt ändamålsenlig infrastruktur i ett stort och glest län likt Kronoberg stäl-
ler höga krav på planeringen och insatser. 
 
En god väghållning behövs både för framkomlighet och tillgänglighet men också ur trafiksäkerhets-
synpunkt. Även ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att sköta det lågtrafikerade vägnätet genom 
en effektiv drift- och underhållsplanering. Eftersläpande underhåll medför högre kostnader i framti-
den och olägenheter för trafikanterna. Ett eftersatt vägnät ger försämrad tillgänglighet vilket hämmar 
vägnätets funktion för boende och förvärvsarbetande. Det mindre vägnätet är också av stor vikt för 
näringslivets transporter och då särskilt skogs- och lantbrukstransporter. En avgörande fråga för 
dessa transporter är att vägen har tillräcklig bärighet för tunga transporter. För att upprätthålla bärig-
heten finns ett särskilt bärighetsanslag finansierad inom nationell plan som används till att upprätt-
hålla god bärighet på delar av det mindre vägnätet - ett särskilt utpekat näringslivsvägnät. 
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Då vägnätet är lågtrafikerat kan det vara svårt att utifrån sedvanliga kalkyler över kostnader och nyttor 
prioritera drift- och underhållssatsningar eller standardhöjningar såsom breddning relativt andra ange-
lägna satsningar i samhället. 
 
För att möta behovet av åtgärder på det lågtrafikerade och framförallt smala vägnätet har det sedan 
Länstransportplanen 2004-2015 funnits en finansieringsmetod där de nationella bärighetsmedlen har 
kunnat samverka med medel från länstransportplanen. Av bärighetsmedel har under senare år medel i 
storleksordningen 30-40 miljoner kronor per år tilldelats Kronobergs län. Standardhöjning i form av 
vägbreddning skall finansieras med medel från länstransportplanen. Samordningsvinsterna är i många 
fall stora, om breddning sker i samband med bärighetsförstärkning i de fall breddning är aktuell. Ge-
nerellt har en kombinerad bärighetsförstärkning och breddning av aktuella vägar direkt bäring på nä-
ringslivets tillgänglighet och därigenom den lokala utvecklingen och indirekt landsbygdsboendets möj-
ligheter till goda arbetspendlingsförbindelser. Mellan nationell och regional plan är synergin påtaglig 
och därigenom effektiviteten av skattemedel.  
 
En följd av detta arbetssätt är att tidpunkten för genomförandet av de breddningsåtgärder som ur ett 
regionalt perspektiv prioriteras måste anpassas till när behov av bärighetsåtgärder föreligger och me-
del för bärighetsförstärkning finns tillgängliga. Eventuella nackdelar med att koppla tidpunkten för 
genomförandet till bärighetsbehovet uppvägs av att det har medfört mycket vägförbättring till en låg 
kostnad för regionen.  
 
Kartläggning av smala vägar 
För att kartlägga bristerna på det smala väg-
nätet i Kronobergs län gav 2014 Regionför-
bundet södra Småland ett uppdrag till Tra-
fikverket. Inventeringen var ett första steg i 
en kommande åtgärdsvalsanalys. 
 
Kartläggningen skulle ta sin utgångspunkt i 
de kriterier för breddning av smala vägar 
som arbetades fram som underlag till läns-
transportplanen 2004-2015, se ruta. Syftet 
var att få fram de mest prioriterade vägarna 
att åtgärda i respektive grupp samt ge en 
kostnadsuppskattning. 
 
Från kartläggningen framkom att det stat-
liga vägnätet i Kronobergs län har en sam-
manlagd längd av ca 360 mil. På dessa större 
vägar går en betydande del av resorna och 
transporterna inom länet. Nära 40 % av tra-
fikarbetet som sker på statlig väg i länet ut-
förs på motorväg, motortrafikled eller 2+1-
väg, som endast utgör 5,7 % av vägnätet. 
Ytterligare 47 % av trafikarbetet utförs på 
de 30 % av vägarna som utgörs av vanlig 
landsväg bredare än 6,5 meter. Den övervä-
gande delen av trafikarbetet i länet sker såle-
des på det större vägnätet. Cirka 40 % av 

Underlag for prioritering för breddning av smala 
vägar  
 
A. Viktiga länsvägar med mycket tung trafik, mer än 100 
lastbilar/dygn och en vägbredd kring 6 meter. Möten mellan 
tunga fordon är många och marginalerna är mycket små, om 
lastbilarna inte skall sänka farten betydligt vid möten. Bredd-
ning bör ske till 7 – 8 m. 
 
B. Mindre länsvägar som är viktiga för näringslivets trans-
porter, cirka 20-50 lastbilar/dygn eller mer och en vägbredd 
kring eller mindre än 5,5 m. Möten mellan tunga fordon kan 
endast ske vid låg fart om fordon samtidigt kör utanför väg-
banan eller vid mötesplatser. Det gäller både lastbil-lastbil 
som möte med buss (kollektivtrafiken) Även möte mellan 
lastbil och personbil kan vara problem. Breddning bör ske 
till 6 - 6,5 m. 
 
C. Mindre länsvägar med få lastbilar och problem vid möten. 
Genomgående breddning bedöms ej som rimlig, men mötes-
möjligheterna bör förbättras med enkla mötesplatser. Detta 
bedömer vi på Vägverket att det bör normalt kunna inrym-
mas i bärighetsförstärkningen och inte ta något anspråk av 
länsplanernas utrymme 
 
Gemensamt för grupp A och B ovan är att kombinationen 
stor lastbilsandel och "smal väg" även inverkar negativt på 
tillgängligheten för arbetspendlingen. 
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vägnätet i länet är smalare än 5,6 meter. På dessa smala vägar sker bara ca 4 % av det trafikarbete som 
sker på länets statliga vägar. 
 
Antal vägar i behov av breddning enligt analysen 2014: 

 Analysgrupp A 11 vägar. 
o Väg 120 Göteryd – Älmhult 
o Väg 120 Älmhult – Häradsbäck 
o Väg 120 Holmahult – Länsgränsen 
o Väg 124 Hjälmaryd – Össjö 
o Väg 124 Tjukö – Liatorp 
o Väg 126 Fridafors – Ryd 
o Väg 520 Timsfors – Alandsköp 
o Väg 707 Alvesta – Gemla 
o Väg 880 Åby - Borlanda 
o Väg 897 Stockekvarn - Rottne 

 Analysgrupp B: 7 vägar 
‐ Väg 530 Nötja – Hamneda 
‐ Väg 555 Bolmstad – tanåker 
‐ Väg 557 Guddarp – Lagan 
‐ Väg 577 Eneborg – Kimmelsbygd 
‐ Väg 682 Urshult – Rössmåla 
‐ Väg 693 Väghult - Frännafälle 

 Analysgrupp C: 6 vägar 
‐ Väg 536 Glamshult – Lidhult 
‐ Väg 546 Loshult – Odensjö 
‐ Väg 555 Tanåker – Sandvik 
‐ Väg 564 Torset – Dörarp 
‐ Väg 678 Grimslöv – Sjöby 
‐ Väg 696 Odenslanda - Rikaby 

 
I analysgrupp A grupp återfinns i huvudsak vägavsnitt som återfinns på de prioriterade vägar/stråk 
som går i länet. I denna grupp är åtgärderna ofta förhållandevis omfattande och därmed också kost-
samma. 
 
Den erfarenhetsmässiga kostnaden för breddning under normala förhållanden uppgår till 1500-2500 
kr per kvadratmeter. Avvikelser från detta riktvärde kan förekomma. Utöver breddnings kostnad till-
kommer kostnader för de bärighetsåtgärder på befintlig väg som oftast genomförs i samband med att 
vägbreddning utförs. Bärighetsdelen kan i vissa fall utgöra betydande belopp. Med den kostnadsbild 
för breddning som redovisas så skulle den sammanlagda kostnaden att bredda de 23 vägar som listats 
ovan uppgå till storleksordningen 325-550 miljoner kronor. Eftersom endast en mindre del av läns-
transportplanens anslag kan användas för breddningsåtgärder krävs en tydlig prioritering bland möj-
liga objekt. 
 
Prioritering av landsbygdens vägar 
I förslag till länstransportplan 2018 – 2029 pekar Region Kronoberg specifikt ut att Trafikverket ska 
vidta standardförbättrande åtgärder på de primära och övriga länsvägarna. Detta är vägar med väg-
nummer 100–999. Under perioden kommer 48 miljoner kronor att avsättas i pott för mindre investe-
ringar till detta vägnät. 
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Normalt innebär ett utpekande i pott för mindre investeringar att Trafikverket får ansvar att under 
planperioden genomföra åtgärder som ligger i linje med utpekandet. I ansvaret ligger bl.a. att genom-
föra åtgärdsvalsstudier, ta fram vägplan, projektering etc. samt att i möjligaste mån samordna stan-
dardförbättrande åtgärder med bärighet-, tjälsäkring- och beläggningsåtgärder.  
 
Genom särskilt utpekande av Regionala utvecklingsnämnden i april 2017 beslöt nämnden att stan-
dardförbättrande åtgärder ska vidtas på väg 941 Grönskåra - Fröseke och att detta ska ske 2018. 
 

6.5 Bredbandsstrategi 
Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen är viktig såväl i tätort som på landsbygd. Oavsett vägnä-
tets struktur och skick på landsbygden så är förhållandet oftast att det är långa avstånd till service och 
andra målpunkter i tätorten eller centralorten. Då är möjligheten att kommunicera genom bredband 
en tillgång som har särskilt stor betydelse på landsbygden. 
 
Region Kronoberg har en bredbansstrategi antagen av Länsstyrelsen och Regionala utvecklingsnämn-
den augusti 2016. Målet är att snabba på utbyggnaden, säkerställa robusthet och stärka bredbandet 
som en samhällsnyttig resurs. 
 
Kronoberg har en stor utmaning i att etablera god digital infrastruktur. Idag har ca 58 % av länets 
hushåll och företag en bredbandsanslutning på minst 100 Mb/s vilket placerar Kronoberg på 18:e 
plats av 21 län i landet. Det krävs en hög ambition i utbyggnaden för att nå de Regionala målen på 98 
% till utgången av 2020. Målet för Kronoberg är högre satt än den nationella bredbandsstrategin och 
dess mål om att 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till 
2020. 
 
Kopplingen mellan bredbandsstrategin och länstransportplanen är att tydliggöra behovet och kravet 
på nedläggning av så kallade kanalisationsrör vid infrastrukturutbyggnaden av vägar. 
 

6.6 Cykla i gröna Kronoberg 
Cykel är ett energisnålt och miljövänligt transportmedel som samtidigt bidrar till förbättrad folkhälsa. 
För sträckor upp till 5 km är cykeln ofta ett attraktivt transportmedel och med elcykel kan sträckor 
upp till 12 – 15 km vara ett alternativ för vardagscyklandet. I regionen är bilberoendet starkt, vilket 
har sitt ursprung i befolknings- och boendestruktur i länet. Cykelvägsstrukturen utanför tätorterna är 
relativt svag och förutsättningarna för cykling har försämrats på vägar som har byggts om till 2+1- 
eller 1+1-vägar.  
 
För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län genomförde 2016 Region Kro-
noberg tillsammans med länets kommuner och Trafikverket en kartläggning av brister, behov och 
önskemål av nya cykelvägar. Genom kartläggningen tydliggjordes att det i länet finns ca 150 sträckor 
som behöver nya cykelvägar. Kostnaden för att undanröja dessa brister uppskattas till drygt en miljard 
kronor. Parallellt med kartläggningen inleddes ett arbete för att ge inriktningen (cykelstrategi) för hur 
länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge riktlinjer för prioritering av de 150 cykelvägarna. Utifrån 
angivelser i inriktningen har ett 30-tal cykelvägar prioriterats och analyserats (cykelplan). Arbetet med 
brister, inriktning och prioritering har samlats under namnet ”Cykla i gröna Kronoberg”. 
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Cykla i Gröna Kronoberg är uppdelat i två delar: 
 Del 1 Inriktningar. I delen beskrivs bakgrund och syfte med att arbeta med cykelvägsut-

byggnad i Kronoberg. Det ger också en förklaring till vilka förutsättningar som finns för cy-
kelvägsutbyggnad i länet och nyttan med cykling. I delen tydliggörs också betydelsefulla in-
riktningar för prioritering, finansiering och utbyggnad. 

 Del 2 Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt. Utifrån en kartläggning av kommu-
nernas önskemål och prioriteringar, har ett 30-tal cykelvägsobjekt analyserats utifrån inrikt-
ningarna som angavs i del 1. 

 
”Cykla i gröna Kronoberg” är Region Kronobergs första strategiska dokument som handlar om cy-
kel. Genom dokumentet läggs en grund för inriktningen när det gäller att utveckla cykelvägar, från 
vardagscyklingen till cykelleder. 
 
Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. En 
ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåver-
kan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. I samt-
liga underlag från regeringen inför infrastrukturplaneringen 2018 – 
2029 har cykel särskilt pekats ut samt att Länsplaneupprättare speci-
fikt ska redovisa hur mycket resurser regionerna planera att lägga på 
cykelinfrastruktur. Regeringens ambitioner på cykel tydliggörs ytter-
ligare genom att regeringen i april beslutade om en Nationell cykel-
strategi i vilken det avsätts 100 miljoner kronor extra för cykelsats-
ningar under 2016 – 2017.   
 
I den nationella cykelstrategin pekas fem insatsområden ut för det 
fortsatta arbetet. 

• Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen. 
• Öka fokus på grupper av cyklister.  
• Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur.  
• Främja en säker cykeltrafik. 
• Utveckla statistik och forskning. 

 

6.7 Mobility management 
Genom planeringsprocessen som gäller från 1 januari 2013 har metoden med bristanalys och åtgärds-
valsstudier fått en central position i arbetet att utveckla infrastrukturen. Det innebär att val av åtgär-
der för brister ska analyseras och föreslås utifrån fyrstegsprincipen. I regeringens direktiv till planupp-
rättarna pekas specifikt på att nationella planen kan omfatta ”Åtgärder som kan påverka transportef-
terfrågan och val av transportsätt.” Vidare hänvisas till förordningen (1997:263) i vilken det tydligt 
framgår att planen får omfatta ”Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transport-
sätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur”. 
 
Åtgärder som kan påverka valet av transportefterfrågan brukar samlas under begreppet och metoden 
mobility management. Det finns vanligen två möjliga huvudinriktningar för arbetet nämligen mobility ma-
nagement i byggskedet och förebyggande mobility management arbete. 

1. Mobility management i byggskedet syftar till att effektivt hantera störningar under byggti-
den, att på kort och eventuellt även lång sikt förändra resandet och att säkra arbetsmiljön. 
Generellt sett finns störst potential för mobility management i byggskedet för projekt inom 
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nationell plan. Finansiering av mobility management i byggskedet bör ske genom att medel 
säkerställs direkt i investeringsobjekten. 

2. ”Förebyggande” mobility management syftar till att skapa högre och bättre nyttjandegrad 
av befintlig infrastruktur, minska ensamåkandet i bil, öka kollektivresandet (väg och järnväg) 
och cyklandet på utvalda stråk med potential. Dessa åtgärder kan också med fördel genomfö-
ras ”i väntan på” en större investering i infrastrukturen. 

 
Även i förra planomgången pekade regeringen på möjligheten till att genomföra påverkansåtgärder. 
Kronoberg, liksom flera andra länsplaneupprättare, avsatte medel i planen för att möjliggöra för på-
verkansåtgärder. Dock visade det sig att Trafikverket som har ett flertal regelverk att följa inte kan 
finansiera sådana åtgärder via länstransportplanens medel. En bedömning är att det under kommande 
planperioden kommer att läggas fram en lösning. I Region Kronobergs länstransportplan avsätts 4,5 
miljoner kronor till mobility management-åtgärder. Genom detta visar vi på en beredskap.  
 

Region Kronoberg har erfarenheter 
Region Kronoberg har lång erfarenhet av att arbeta med mobility management. Inom ramen för Reg-
ionförbundet södra Smålands regionala klimatinvesteringsprogram, KLIMP, startades redan 2004 ett 
av landets första regionala mobilitetskontor för att stimulera och arbeta för ett mer hållbart resande. 
Som exempel på dagens arbete har inriktningsunderlaget Cykla i gröna Kronoberg tydliga uppma-
ningar till kommunerna att genomföra mobility management-åtgärder för att stödja och snabbt få ef-
fekter av cykelvägsutbyggnaden. 
 
Vidare har Region Kronoberg 2017 ansökt genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 
om medel till ett tre årigt projekt, Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg. Projektet vänder sig till 15-25 
större arbetsplatser från länets alla kommuner. Det kommer att arbeta med de flesta av de resor som 
en arbetsplats genererar; arbetsresor, tjänsteresor, besökares resor samt godstransporter. Syftet med 
projektet är att denna typ av resor på respektive arbetsplats ska generera mindre koldioxidutsläpp 
jämfört med idag. Projektet kommer att bidra till Gröna Kronobergs mål om minskad klimatpåver-
kan inom första prioriteringen, Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av 
varandra. Projektet möter också mål i regionens trafikförsörjningsprogram som handlar om ökat re-
sande med kollektivtrafik. 
 

6.8 Informationsspridning 
I samband med byggnation är det vanligt att informationsmaterial och informationsskyltar tas fram av 
Trafikverket. För att stärka den regionala kopplingen till de åtgärder som genomförs med finansiering 
via Länstransportplanen ska Region Kronobergs logotyp finnas med. Det ska tydligt framgå att åtgär-
dens genomförande har skett tack vare prioritering av Region Kronoberg. 
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7 Nationella investeringar i Kronobergs län 
2018-2029 
Innan byggnationen av ett infrastrukturprojekt påbörjas, görs en långsiktig ekonomisk planering av 
det samlade transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Denna planering sammanställs i 
den nationella transportplanen, vilken upprättas vart fjärde år. Planen innehåller bland annat uppgifter 
om hur mycket medel Trafikverket har att använda, vad som ska göras och vilka geografiska områden 
det rör sig om. Den nationella planen är framtagen utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv. Det 
kan handla om såväl nya järnvägar, vägar eller farleder som ombyggnader, drift och underhåll, samt 
åtgärder för trafiksäkerhet eller miljö. Den sista augusti 2017 kommer Trafikverket att sända ett för-
slag på nationell plan på remiss. Remisstiden är satt till den sista november 2017. Det är sedan rege-
ringen som slutligen beslutar om innehållet i den nationella planen utifrån Trafikverkets förslag, vilket 
kommer att ske under våren 2018. 
 
Trafikverket har ett ansvar genom den nationella planen för drift och underhåll av samtliga vägar och 
järnvägar i Kronobergs län, samt att utveckla det statliga väg- och järnvägsnätet, vilka i Kronobergs 
län är: 

 Europaväg 4, E4 
 Riksväg 25, 25:an 
 Järnväg, Södra stambanan 
 Järnväg, Kust-till-kustbanan 
 Järnväg, Markarydsbanan 
 Järnväg, Sydostlänken 

 
Transporter och resor hänger dock samman oavsett vilka administrativa gränser som finns eller vem 
som har huvudansvaret för infrastrukturen. Av det skälet samarbetar de sex sydsvenska regionerna 
kring viktiga mål och satsningar på södra Sveriges infrastruktur. Av samma skäl är kontakterna och 
samråden med Trafikverket väsentliga för optimal nytta för hela transportinfrastrukturen, oavsett om 
den tillhör det nationella eller regionala nätverket.  
 

7.1 Sydsvenska prioriteringar 
Sydsveriges gemensamma prioriteringar av objekt i nationell plan utgår från positionspapperet och 
den underliggande systemanalysen. Med våra prioriteringar vill vi stärka hållbar utveckling, konkur-
renskraft och sysselsättning i Sydsverige och i hela Sverige. Vi vill bidra till ett klimatsmart transport-
system. Vi vill också medverka till en välfungerande helhet genom att ta till vara och bygga vidare på 
den befintliga infrastrukturen och genom att kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsbyggande går 
hand i hand.  
 
Syftet med gemensamma prioriteringar är att förtydliga positionspapperet genom att föreslå de mer 
konkreta insatser som bör genomföras under kommande planperiod. De största satsningarna lyfts 
fram som är av gemensam betydelse för Sydsverige. I planerna ska även ingå mindre projekt som är 
av mer specifikt intresse inom regionerna. Förutom investeringar är förstärkt järnvägsunderhåll på 
både stambanor och regionala banor av största vikt. Här anser vi att samverkan kring prioritering och 
genomförande bör utvecklas mellan Trafikverket och regionerna som driver den regionala tågtrafiken. 
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7.2 Region Kronobergs prioriteringar 
Region Kronoberg ställer sig fullt eniga till de 17 prioriteringarna som arbetats fram i regionsamver-
kan Sydsverige. Flera av åtgärderna, även de som ligger utanför Kronobergs län, har stor betydelse för 
Kronobergs utveckling både för person- och godstransporter. Nedan vill Region Kronoberg peka på 
vissa både större och mindre åtgärder i nationell plan som har betydelse för länet. Åtgärderna är mar-
kerade. 

Järnvägsobjekt 
Utveckling av Kust-till-Kustbanan. Region 
Kronoberg vill framhålla åtgärder på Kust-till-
kust-banan och att det för vissa delar även byggs 
dubbelspår Växjö – Alvesta och att plankors-
ningar åtgärdas. Åtgärder på Kust-till-kustbanan, 
främst öster om Alvesta, är oberoende av var ny 
stambana kommer att dras. Region Kronoberg 
bidrar till utvecklingen genom samfinansiering av 
mötesspår i Skruv. Staten behöver rikta insatser 
för att på sikt kunna öka hastigheten till 200 
km/h på Kust-till-kustbanan, i och utanför 
Kronobergs län, för kortare restider.  
 
Utveckling av Markarydsbanan. Markarydsba-
nan sträcker sig mellan Eldsberga (på Västkust-
banan) och Hässleholm (på Södra stambanan), 
via Markaryd. I dagsläget trafikeras sträckan Hässleholm - Markaryd av pendeltåg. Markaryd är en stor 
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inpendlingsort både från Halland och Skåne. Att persontrafik ska gå på hela sträckan tas upp i de tre 
länens trafikförsörjningsprogram. Längs med banan finns behov av mötesspår i Knäred. Detta bör 
ses som en trimningsåtgärd, dvs. under 100 miljoner kronor. För att rationellt kunna trafikera med 
persontrafik behövs även åtgärder på Halmstads centralstation förutom att det också byggs stat-
ioner i Knäred och Veinge. 
 
Ett Triangelspår i Alvesta mellan Södra stambanan och Kust-till-Kustbanan skulle avsevärt för-
bättra kapaciteten för framförallt godståg. Med förlängning av stickspår på Älmhults bangård och 
att Sydostlänken mellan Älmhult och Karlshamn både elektrifieras och byggs skapas en ny och kost-
nadseffektiv systemlösning för godstransporter på järnväg i sydostlig riktning. 
 
Förstärk Södra stambanans kapacitet genom att bygga bort plankorsningar, bygga förbigångsspår 
och återupprätta kvalitén. Stambanan måste vara säker och tillgänglig för både fjärr-, regional- och 
godstrafik. 
 

Vägobjekt 
Åtgärd på Europaväg 4, E4, är beslutad att 
genomföras men ännu ej utförd. Region Kro-
noberg förutsätter att beslutad åtgärd ska ge-
nomföras. E4:an har betydelse för den långväga 
nationella och internationella trafiken och i syn-
nerhet godstrafiken, denna väg har en viktig 
funktion i det övergripande transportsystemet. 
Sträckan, 32 km, förbi Ljungby måste åtgärdas. 
Sträckans utformning och standard är idag 
bristfällig i förhållande till trafikmängden. Detta 
leder till att trafiken får återkommande stopp, 
vilket föranleder samhällsekonomiskt kost-
samma omledningar av trafiken genom mindre 
tätorter och på det mindre vägnätet. Omled-
ningen av trafiken medför att denna tunga tra-
fiken, ofta med farligt gods, passerar genom 
dessa mindre tätorter och genom ett viktig vattentäktsområde som försörjer både Ljungby och Växjö 
kommun med vatten. 
 
Riksväg 25, Rv 25, är länken mellan tre av Sydsveriges tillväxtmotorer, Halmstad, Växjö och Kalmar. 
Den är också länken mellan arbetsmarknadsregionerna Ljungby och Växjö. Öster om Växjö går 
vägen parallellt med Kust-till-Kustbanan medan det väster om Växjö inte finns någon kompletterande 
järnväg. Mellan Växjö och Ljungby finns omfattande busstrafik. På sträckan Växjö – Hjortsberga är 
RV 25 samma som RV 27 vilket är en del av Baltic-Link stråket. Region Kronoberg anser att hela RV 
25 ska få mötesseparering för att få förbättrad trafiksäkerhet och bidra till ett sammanknutet Sydsve-
rige. Detta innebär att Rv 25 Österleden i Växjö byggs. En utpekad åtgärd i Länstransportplanen är 
direkt beroende av att åtgärder på Rv 25 genomförs, framförallt berörs Lv 126 förbi Alvesta att trafik-
plats Rv25/707 Alvesta västra byggs. 
 
Bärighets- och tjälsäkra det mindre vägnätet i Kronobergs län. Kronobergs län är beroende av 
det finmaskiga vägnätet och att detta håller god standard dels på grund av länets boendestruktur och 
dels för de stora mängder skogs och virkestransporter som går i länet, det vill säga på det primära- 
och övriga länsvägnätet. Genom den nationella planen avsätts medel för bärighets- och tjälsäkring, för 
Trafikverket region syd är beloppet drygt 100 miljoner kronor per år. Det är viktigt att detta fortsätter 
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vara prioriterat och att det i fortsättningen också är möjligt att dessa medel ska kunna kombineras 
med medel från länstransportplanen, och på så sätt kunna förbättra och höja standarden på länets fin-
maskiga vägnät på ett kostnadseffektivt sätt. Region Kronoberg ser en risk med att införandet av BK 
4, det vill säga att 74-tonslasbilar kan minska medlen till vägnätet och enbart prioriteras till kostsamma 
broåtgärder.  
 
Utbyggnad av cykelvägar längs med statliga vägnätet. Finansiering av cykelvägsutbyggnaden kan 
ske på tre sätt; genom medel från nationell plan, länstransportplanen eller genom kommunerna. I 
Kronoberg finns två vägar som är nationella, E4 och väg 25. Det innebär att åtgärderna på vägarna 
eller utbyggnad av cykelvägar längs med dessa vägar bör finansieras av medel från nationell transport-
plan. I Region Kronobergs cykelplan Cykla i gröna Kronoberg pekas 33 cykelvägar ut var av flera av 
dessa går längsmed det statliga vägnätet. Som exempel kan nämnas cykelvägar Alvesta-Växjö, Hov-
mantorp – Lessebo, Markaryd-Strömsnäsbruk-Traryd. 
 
Vid ombyggnaden av det statliga vägnätet till mötesseparering, dvs. 2+1-väg ska möjlighet för cykel-
trafik vara normen. Vid planering och byggnation av mötesseparering ska separerad cykelväg, bredd-
ning av vägren eller på annat sätt beakta cyklisternas behov av trafiksäkerhet. 
 

7.3 Region Kronobergs syn på Sverigeförhandlingen 
Region Kronoberg är positiv till en utbyggnad och utveckling av järnvägstrafiken både för person- 
och godstransporter och att samhället ska ta ett stort ansvar för att utveckla den. Vi ser behov och 
nytta av att en ny stambana byggs, då dagens höga belastning på järnvägsnätet resulterat i kapacitets-
brist och sårbarhet. Region Kronoberg välkomnar Regeringens utpekande i direktiven att före 2029 
påbörja byggandet av ny stambana Hässleholm-Lund. Denna sträcka skulle omgående bidra till ökad 
regional nytta. Det är också bra att regeringen belyser behovet av en analys av vilka hastigheter som är 
lämpliga på olika delsträckor. 
 
Region Kronobergs synpunkter som här sammanfattas, bygger i huvudsak på det remissvar som läm-
nades på Sverigeförhandlingens utredning SOU 2016:3 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersi-
ella förutsättningar och på Region Kronobergs svar på Sverigeförhandlingens avtalsförslag (diarienum-
mer 16RK163 och 17RK975).  
 
Region Kronoberg anser att Sverigeförhandlingen och dess hittills framlagda förslag inte gynnar hela 
landet eller den regionala utvecklingen. Vi ser med oro på att bygget av höghastighetsjärnvägen enbart 
utformas som ett projekt med syfte stärka kopplingen mellan våra tre storstäder. Genom följande 
kraftiga bostadsbyggande i storstadsregionerna görs stort större jämfört med resten av Sverige. Vi 
saknar en förklaring kring varför en påskyndning av urbanisering och centralisering är önskvärd. 
 
Först i tredje hand lyfter Sverigeförhandlingen att det handlar om att frigöra kapacitet på befintliga 
Västra respektive Södra stambanan för en kombination av mer regionaltrafik, godstrafik och bättre 
punktlighet. Detta välkomnas, men samtidigt saknas analyser eller utförliga resonemang av konse-
kvenserna på Västra och Södra stambanan om höghastighetsjärnvägen byggs. 
 
Region Kronoberg anser att syftet med projektet att bygga höghastighetsjärnväg mellan storstäder 
omgående måste omprövas till att bli en byggnation av ny stambana som bidrar till ett sammanknutet 
Sverige. 
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Region Kronobergs synpunkter på Sverigeförhandlingen sammanfattas i följande tre punkter:  
 Stationsort pekas ut i Kronobergs län: Region Kronoberg är positiva till att en ny stam-

bana byggs och har konstaterat Sverigeförhandlarnas förslag på sträckning. Region Krono-
berg anser att ny stambana både ska bidra till interregional tillgänglighet och ett sammanknu-
tet Sydsverige. För att möjliggöra detta måste Sverigeförhandlingen peka ut att en stationsort 
förläggs i Kronobergs län. 

 Upprustning av kust-till-kustbanan: Region Kronoberg anser att det är nödvändigt att för-
handlingar om ny stambana kombineras med övriga infrastruktursatsningar för att nyttan av 
denna sprids utanför storstadsregionerna. Region Kronoberg anser att det behövs riktade in-
satser för att öka kapaciteten och för att på sikt kunna öka hastigheten till 200 km/h på Kust-
till-kustbanan. Om nyttan av den nya stambanan skall komma Kronoberg eller till övriga reg-
ioner i sydöstra Sverige till del, måste således Sverigeförhandlingen peka ut och i avtalen ta 
upp att kraftfulla åtgärder behöver vidtas både på Kust-till-Kustbanan från Kalmar/Karls-
krona till Värnamo och på Södra stambanan.  

 Anslutning (växel) mellan ny stambana och befintliga banor: För att en ny stambana ska 
bidra till interregional tillgänglighet och ett sammanknutet Sydsverige - med kortare restider 
och ny förstorad arbetsmarknadsregion genom förbättrade förbindelser även med Västra Gö-
talandsregionen - anser Region Kronoberg att det måste finnas en anslutning (växel) mellan 
Kust-till-Kustbanan och Södra stambanan till den nya stambanan, det vill säga att trafikering 
kan ske utan byte för resenärer i Hässleholm, Värnamo och Tranås. 

 
Region Kronoberg är väl medvetna om att grundregeln för finansiering av upprustning av järnvägs-
sträckor utanför ny stambana sker via nationell plan, men dessa är av sådan betydelse att det inte kan 
negligeras i Sverigeförhandlingens arbete. 
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8 Strategiska bedömningar och effekter 
 

8.1 Social konsekvensanalys 
Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 lyfter, liksom dess understrategier, upp en 
rad olika hållbarhetsaspekter och principer för att stötta och bidra till ett Grönt Kronoberg – där vi 
växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Några exempel på sådana aspekter är: 
barn- och ungdomsperspektiv, jämställdhet, minskning av klimatpåverkande utsläpp, jämlik hälsa, 
jämlika levnadsvillkor, hållbar kollektivtrafik för alla samt intersektoriella perspektiv inom transportin-
frastrukturplaneringen. Ett sätt att arbeta mer systematiskt med hållbarhetsfrågor är utifrån en inte-
grerad social och miljökonsekvensbeskrivning (MSKB). Det handlar om att systematisera arbetet med 
sociala och miljömässiga aspekter i det regionala tillväxtarbetet och stötta genomförandet av de mål 
som finns inom hållbarhetsområdet. 
 
Ett arbete för att utveckla en social konsekvensbeskrivning har inletts i Region Kronoberg som en 
lärandeprocess med en ambition att metoden ska kunna vara användbar inte enbart för kommande 
Länstransportplaner, utan också på flera av Regionala utvecklingsenhetens verksamhetsområde. Me-
toden ska arbetas fram med hjälp av konsultstöd och beräknas vara klar våren 2018. 
 
Framtagandet av Länstransportplanen 2018 – 2029 har ett pressat tidsschema. Direktiven till länspla-
neupprättarna presenterades av Regeringen i slutet av mars 2017. Enligt direktiven ska en slutlig och 
remitterad Länstransportplan överlämnas till Regeringen i december 2017. Detta innebär att en re-
missversion av Länstransportplanen måste finnas senast under maj 2017. Att under de mycket korta 
tidsramarna också bedriva ett utvecklingsarbete har bedömts svårt. Därför har Region Kronoberg valt 
att enbart ta fram en ”traditionell” miljöbedömning av Länstransportplanen.  
 

8.2 Strategisk miljöbedömning 
När en myndighet eller en kommun upprättar en plan som krävs i lag eller i annan författning ska 
planupprättaren göra en miljöbedömning av planen, om dess genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan (MB 11 § 1 st). En länsplan för regional transportinfrastruktur ska alltid an-
tas medföra betydande miljöpåverkan (4 § förordning (1998:905) om miljökonsekvens-beskrivningar). 
Behovet av en miljöbedömning är därmed lagstadgat. 
 
Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med framtagandet 
av planen. Syftet med en miljöbedömning är att påverka planeringens innehåll och resultat så att en 
hållbar utveckling främjas. Arbetet ska påverka planeringsprocessen löpande och senare slutredovisa 
effekter och konsekvenser i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att vara klar och sändas ut ca en månad efter länstransport-
planens sänds ut på remiss.  
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9 Förkortningar 
Nedan följer en kortfattad förklaring av begrepp och förkortningar som har använts i Länstransport-
planen 
 
 
EU Europeiska unionen 

FA-region Funktionella analysregioner (pendlingsområden) 

Gröna Kronoberg 2025 Kronobergs regionala utvecklingsstrategi

IKA-gruppen  Tjänstepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Krono-
bergs län, Trafikverket och Region Kronoberg 

KLIMP Klimatinvesteringsprogram

LTP Länstransportplan

Lv Länsvägar

MKB Miljökonsekvensbeskrivning

MSKB Miljö- och socialkonsekvensbeskrivning 

NNK Nettonuvärdeskvoten

Noder Punkt där linjer/vägar skär varandra eller förgrenar sig 

NP Nationell plan

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling  

Proposition Proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen  

Regionsamverkan Sydsverige Samarbete mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar 
län, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Halland och Reg-
ion Jönköpings län. 

Rv Riksvägar

RVU Resvaneundersökning

SEB Samlad effektbedömning

Stråk Väg där personer eller gods vanligen färdas  

TFP Trafikförsörjningsprogrammet för Kronoberg 2016-2025 

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut 

ÅVS Åtgärdsvalsstudier
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UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Plats: Regionens hus, sal B

§89 Remiss - Förslag regional plan för transport-
infrastruktur Västra Götaland 2018-2029
Diarienummer: RJL 2017/1793

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna föreliggande yttrande som svar till Västra 
Götalandsregionen.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Västra götalandsregionen getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerad plan. Region Jönköpings 
län konstaterar att de föreslagna investeringarna till huvudsak 
avser vägåtgärder. Avseende samfinansiering i nationell plan 
skulle det vara önskvärt med ett förtydligande av Västra 
Götalandsregionens syn på betydelsen av riksväg 40 som är 
huvudförbindelsen mellan Göteborg och Jönköping vidare mot 
Stockholm. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-09
 Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i 

Västra Götaland 2018-2029 
 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till regional plan 

för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Siw Kullberg
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MISSIV 1(2)

2017-08-09 RJL 2017/1793

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss av "Förslag till regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra 
Götaland 2018-2029"

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 godkänner föreliggande yttrande som svar till Västra götalandsregionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Västra götalandsregionen getts möjlighet att yttra 
sig över rubricerad plan. Region Jönköpings län konstaterar att de föreslagna 
investeringarna till huvudsak avser vägåtgärder. Avseende samfinansiering i 
nationell plan skulle det vara önskvärt med ett förtydligande av Västra 
Götalandsregionens syn på betydelsen av riksväg 40 som är huvudförbindelsen 
mellan Göteborg och Jönköping vidare mot Stockholm. 

Information i ärendet
Västra Götalandsregionen har, med hänsyn till den korta beredningstiden, 
remitterat en väl genomarbetad transporplan för perioden 2018-2029. De objekt 
som föreslås har tyngdpunkt på vägobjekt med 53 % av ramen, följt av 
kollektivtrafik med ca 20 %, samfinansiering av järnväg med ca 11 %, 
cykelåtgärder med ca 7 % och där efter bidrag och övrig samfinansiering med ca 9 
%. De brister som Västra Götalandsregionen pekar ut och som Region Jönköpings 
län ser som positiva är: väg 27 delen Kila-korset söderut till länsgräns samt väg 
156 mellan riksväg 40 och Jönköpings län. 

Samantaget konstaterar Region Jönköpings län att investeringarna är viktiga för 
Västra Götalandsregionen och välgrundade. Riksväg 27 är ett gemensamma 
viktigt stråk för att koppla samman våra regioner och de utpekade bristerna längs 
stäckningen ser Region Jönköping som mycket positivt. Avseende 
samfinansiering i nationell plan skulle det vara önskvärt med ett förtydligande av 
Västra Götalandsregionens syn på betydelsen av riksväg 40 som är 
huvudförbindelsen mellan Göteborg och Jönköping vidare mot Stockholm. Att få 
en enhetlig vägstandard på sträcken är viktig både för godstransporter och för 
resor. 
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RJL 2017/1793

Region Jönköpings län konstaterar dock att ingen av de investeringarna som 
föreslås i planen gränsar till Jönköpings län eller har en sådan påverkan på 
Jönköpings län att samverkan för enskilda objekt är nödvändig. Region 
Jönköpings län önskar ett fortsatt gott samarbete med Västra Götalandsregionen i 
all de gemensamma frågor som fortfarande är viktiga för båda våra län. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-09
 Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 

2018-2029 
 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av förslag till regional plan för 

transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 

Beslut skickas till
Västra Götalandsregionen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör
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2017-09-12 RJL 2017/1793

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Västra Götalandsregionen
     
           

Remiss av "Förslag till regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 
2018-2029"
Region Jönköpings län har av Västra Götalandsregionen getts möjlighet att yttra 
sig över rubricerad plan. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar följande 
yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län konstaterar att de föreslagna investeringarna till huvudsak 
avser vägåtgärder. Riksväg 27 är ett gemensamma viktigt stråk för att koppla 
samman våra regioner och de utpekade bristerna längs stäckningen ser Region 
Jönköping som mycket positivt. Avseende samfinansiering i nationell plan skulle 
det vara önskvärt med ett förtydligande av Västra Götalandsregionens syn på 
betydelsen av riksväg 40 som är huvudförbindelsen mellan Göteborg och 
Jönköping vidare mot Stockholm. Att få en enhetlig vägstandard på sträcken är 
viktig både för godstransporter och för resor. 

Synpunkter på förslaget
Västra Götalandsregionen har, med hänsyn till den korta beredningstiden, 
remitterat en väl genomarbetad transporplan för perioden 2018-2029. De objekt 
som föreslås har tyngdpunkt på vägobjekt med 53 % av ramen, följt av 
kollektivtrafik med ca 20 %, samfinansiering av järnväg med ca 11 %, 
cykelåtgärder med ca 7 % och där efter bidrag och övrig samfinansiering med ca 9 
%. De brister som Västra Götalandsregionen pekar ut och som Region Jönköpings 
län ser som positiva är: väg 27 delen Kila-korset söderut till länsgräns samt väg 
156 mellan riksväg 40 och Jönköpings län. 

Samantaget konstaterar Region Jönköpings län att investeringarna är viktiga för 
Västra Götalandsregionen och välgrundade. Riksväg 27 är ett gemensamma 
viktigt stråk för att koppla samman våra regioner och de utpekade bristerna längs 
stäckningen ser Region Jönköping som mycket positivt. Avseende 
samfinansiering i nationell plan skulle det vara önskvärt med ett förtydligande av 
Västra Götalandsregionens syn på betydelsen av riksväg 40 som är 
huvudförbindelsen mellan Göteborg och Jönköping vidare mot Stockholm. Att få 
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en enhetlig vägstandard på sträcken är viktig både för godstransporter och för 
resor. 

Region Jönköpings län konstaterar dock att ingen av de investeringarna som 
föreslås i planen gränsar till Jönköpings län eller har en sådan påverkan på 
Jönköpings län att samverkan för enskilda objekt är nödvändig. Region 
Jönköpings län önskar ett fortsatt gott samarbete med Västra Götalandsregionen i 
all de gemensamma frågor som fortfarande är viktiga för båda våra län. 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö

Elisabet Eriksson 
Tf. Regional utvecklingsdirektör
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Sammanfattning 

Bakgrund, syfte och arbetsprocess 
När en myndighet upprättar en plan vars genomförande kan antas medföra en betydande miljö-

påverkan ska en miljöbedömning genomföras. Syftet är att integrera miljöaspekterna i planen så att 

en hållbar utveckling främjas. En del i denna process är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB). Arbete med miljöbedömningen har bedrivits i en arbetsgrupp. Resultaten från arbetsgruppen 

har presenterats för Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) 2016-12-06 och 2017-03-14. 

Den regionala infrastrukturplanen upprättas parallellt med den nationella planen. Den regionala 

planen innehåller främst investeringar i det regionala vägsystemet och i kollektivtrafik- och 

cykelåtgärder men också bidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator. I den 

regionala planen kan även avsättas medel till objekt som hör till den nationella investeringsplanen. I 

Västra Götalandsregionen har man bl a valt att medfinansiera järnväg. Planperioden omfattar åren 

2018-2029 för såväl den nationella som den regionala planen. 

MKB:n har avgränsats i tid till år 2030 men med tendensbedömningar mot år 2045/2050. En 

kortsiktigare avstämning görs också mot år 2022, då det är nästa gång det är aktuellt att göra en ny 

revidering av planen. Geografiskt avgränsas planen till Västra Götaland, men hänsyn tas till 

eventuella effekter av planen utanför regionen. Det görs också en avgränsning i sak med syftet att 

fokusera på planens betydande miljöpåverkan och de bedömningsgrunder som är rimliga att beakta 

på översiktlig nivå. De miljöaspekter som behandlas är kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen 

och är sorterade under de fyra fokusområdena Klimat, Hälsa och livskvalitet, Landskap och Resurser 

tillgängliga för människan. Förslaget till fokusområde och bedömningsgrunder har tagits fram av 

Trafikverket och används även för den nationella planen. 

Nuläge 
Transportsektorn, och särskilt vägtrafiken, svarar i dag för en stor andel av de klimatpåverkande 

utsläppen, främst koldioxid. Utsläppen från vägtrafiken i Västra Götaland, liksom i övriga landet, 

minskar, men inte i den omfattning som de skulle behöva göra för att uppfylla klimatmålen. Trafikens 

utsläpp bidrar även till försämrad luftkvalitet. Miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras inte och i hårt 

trafikerade gaturum i Göteborg överskrids periodvis miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och 

partiklar. En annan hälsopåverkande störning längs det regionala vägnätet är buller och vibrationer. 

Infrastrukturen påverkar också landskapet på olika sätt genom barriärer, fysiska intrång och utsläpp 

till luften, marken och vattnet. Infrastrukturen påverkar även resurser som jordbruksmark, 

skogsmark och vatten. 

Alternativ 
Länsstyrelsen och flera andra remissinstanser framförde vid samråd om miljöbedömningens 

avgränsning att MKB:n, enligt miljöbalkens krav, ska inkludera alternativ. T ex alternativ med 

tydligare miljöinriktning med större andel åtgärder som främjar kollektivt resande och cykling. Ett 

sådant alternativ bör i ökad grad utgå ifrån vad det är rimligt att den regionala planen ska hantera för 

att de nationella och regionala klimatmålen ska kunna uppfyllas. 

Utifrån resonemanget ovan hanterar MKB:n tre alternativ: planalternativet, klimatalternativet och 

nollalternativet. De tre alternativen har en fördelning av medel mellan åtgärdsområden enligt  
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Tabell 1. Planalternativet har samma fördelning av medel mellan åtgärdsområden som 

nollalternativet (gällande plan). Planalternativet har dock en högre andel medel för vägåtgärder 

knutna till brister och stråk, vilket ger planalternativet en ökad flexibilitet jämfört med 

nollalternativet. Klimatalternativet är ett teoretiskt alternativ som utgår från att planen ska ta sitt 

ansvar för att klara klimatmålen. 

Åtgärdsområden Nollalternativ 

Fördelning gällande 

plan 2014-2025  

Planalternativ 

Beslutad fördelning 

2018-2029 

klimatalternativ 

Utgångspunkt i 

klimatåtaganden 

2018-2029 

Regionala vägåtgärder  53 % 53 % 10 % 

Kollektivtrafik 20 % 20 % 35 % 

Samfinansiering järnväg i nationell 

plan 

11 % 11 % 15 % 

Cykel 7 % 7 % 35 % 

Bidrag kommuner 5 % 5 % 0 % 

Övrigt 2 % 2 % 5 % 

Samfinansiering väg i nationell 

plan 

2 % 2 % 0 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 

 

Tabell 1. Fördelning av medel per åtgärdsområde för de tre alternativen. 

Infrastrukturplanerna revideras vart fjärde år. Den regionala planen för Västra Götalandsregionen 

fördelar medel inom ett antal åtgärdsområden som vägåtgärder, kollektivtrafikåtgärder och 

cykelåtgärder. Inom ramen för arbetet med revideringen av planen har BHU föreslagit att 

fördelningen mellan åtgärdsområden ska vara densamma som i gällande plan (2014-2025). Även om 

fördelningen mellan åtgärdsområdena är densamma så kan innehållet i respektive åtgärdsområde 

skilja sig från gällande plan.  

Miljökonsekvenser 
Konsekvensbedömningen utgår från Trafikverkets indelning i fokusområdena Klimat, Hälsa och 

livskvalitet, Landskap och Resurser tillgängliga för människan.  Konsekvensbedömningen har gjorts 

som en måluppfyllelseanalys som inom fokusområdena redovisar möjlighet till måluppfyllelse för 

respektive relevant nationellt miljömål. 

Av planförslagets medel är ca 25 % knutna till namngivna vägobjekt. Övriga medel är knutna till olika 

åtgärdsområden och delar av dessa anges även för brister och stråk, utan angivande av specifik 

åtgärd. Detta är en förändring jämfört med gällande plan (nollalternativ) som hade knappt 40 % 

knutna till namngivna objekt och en mindre del föreslagna för brister. Den likartade fördelningen gör 

dock att skillnaderna mellan planalternativ och nollalternativ är relativt små. Detta gäller särskilt 

under planens år 1-6, då det är under denna period som huvuddelen av de namngivna objekten 

förväntas genomföras. Den ökade andelen medel till brister och stråk gör konsekvensbedömningarna 

osäkrare och gör att bedömningarna i högre grad får grunda sig på schabloner och antaganden. 
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Av de fyra fokusområdena är det främst inom fokusområde Klimat samt i viss mån inom 

fokusområde Hälsa och livskvalitet som planen medför någon större risk för påverkan. Inom 

fokusområde Landskap samt Resurser tillgängliga för människan är den regionala planens effekter 

generellt små. Det ska också poängteras att den regionala planen för Västra Götalandsregionen är en 

liten del av infrastrukturplaneringen och samverkar med övriga regionala planer i landet samt 

nationell plan. 

Klimat 

De beräkningar som gjorts visar att varken planalternativet eller nollalternativet skapar möjlighet att 

bidra till en uppfyllelse av klimatmålen då båda alternativen medför en ökning av utsläppen av 

koldioxid. Planalternativet är något mer positivt än nollalternativet då det innehåller en större andel 

medel till brister och stråk. Under förutsättning att arbetsmetodiken med fyrstegsprincipen används, 

och att inte alla brister löses med ny infrastruktur, skapar detta ökade möjligheter för att 

koldioxidutsläppen kan börja minska under den senare delen av planperioden. Det är dock långt kvar 

för att planen ska kunna bidra med sin del till ett uppfyllande av miljömålet Begränsad 

klimatpåverkan. Ett klimatalternativ är något mer positivt och visar att trenden kan gå i rätt riktning, 

dvs att klimatalternativet utifrån Trafikverkets prognoser skapar möjlighet att reducera 

koldioxidutsläppen, men reduceringen är för långsam för att miljömålet ska uppfyllas. 

Sammantaget innebär planalternativet, under ovan givna förutsättningar, en viss förbättring i 

jämförelse med nollalternativet. Klimatalternativet skapar något bättre förutsättningar och innebär 

framför allt ett trendbrott då utsläppen börjar minska och alternativet på så vis kan bidra till 

måluppfyllelse.  

Genom den ökade flexibilitet som planalternativet innebär i jämförelse med nollalternativet samt 

klimatalternativets stora satsningar på kollektivtrafik och cykel skapar båda dessa alternativ ökade 

möjligheter till en robust planering och ökad möjlighet att uppnå miljömålet En god bebyggd miljö i 

jämförelse med nollalternativet.  

Hälsa och livskvalitet 

Planalternativet innehåller ett antal namngivna vägobjekt där trafiken flyttas längre från bebyggelse 

och färre bostäder utsätts för buller och vibrationer. Andra objekt kan leda till ökat buller, men 

åtgärder för att reducera detta ingår i objektet. Generellt medför både planalternativ och 

nollalternativ en positiv utveckling avseende buller och vibrationer. Även för aktivt resande (resande 

som kräver fysisk aktivitet) är alternativen positiva då de förbättrar möjligheterna till satsningar på 

gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Detta stödjs av det försök som gjorts för att kvantifiera 

planens samlade effekter på det aktiva resandet genom att räkna om dem till DALY, som står för 

Disability Adjusted Life Years (Funktions-justerade levnadsår). DALY ger ett mått över den totala 

sjukdomsbördan i ett land eller i en region. 

Sammantaget bedöms både planalternativ och nollalternativ bidra till ett uppfyllande av miljömålet 

En god bebyggd miljö. Planalternativet bedöms ha större förutsättningar till ökad grad av 

måluppfyllelse då den större andelen medel till brister och stråk bedöms som positivt. För luft 

bedöms både planalternativ och nollalternativ bidra till att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet går 

att uppfylla, men medför inte tillräckliga förbättringar för att miljökvalitetsmålet Frisk luft ska kunna 

uppfyllas. Planalternativet bedöms ge något bättre förutsättningar än nollalternativet p g a den 
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ökade flexibiliteten då alternativet innehåller en större andel medel som inte är knutna till enskilda 

objekt utan istället satsas på brister och stråk.  

Klimatalternativet är generellt mer positivt för fokusområdet än planalternativet. Det beror på att 

den ökade andelen medel till cykeltrafik och kollektivtrafik bedöms som positiv för både människors 

hälsa, befolkning och luft. Om klimatalternativet är tillräckligt bra för att bidra till en uppfyllelse av 

miljömålet Frisk luft är dock osäkert.  

Landskap 

Ett antal av de namngivna objekten i planalternativ och nollalternativ innebär helt nya 

vägsträckningar. Dessa medför ökad risk för att skapa nya barriärer, som kan ge effekter på den 

biologiska mångfalden och landskapet som helhet. Sett till planen som helhet står dock dessa objekt 

för en mycket liten del och det är endast ett fåtal skyddade natur- och kulturmiljöområden som 

riskerar att beröras. Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det svårt att 

dra några konkreta slutsatser. Ett åtgärdsområde som kollektivtrafik medför till stor del satsningar i 

storstadsområden, vilket inte bedöms påverka miljöaspekterna i någon större omfattning. Satsningen 

på det mindre vägnätet i framför allt planalternativet skulle dock kunna medföra en ökad risk för att 

äldre vägsträckningar och känsliga miljöer berörs. En sådan analys är dock svår att göra utan att ha 

några utpekade objekt. 

Resurser tillgängliga för människan 

Planalternativet och nollalternativet bedöms medföra en begränsad möjlighet att uppnå de miljömål 

som är kopplade till fokusområdet, men begränsningen bedöms som marginell. Genom att aktivt 

arbeta med åtgärder i anslutning till respektive åtgärd finns potential till förbättringar jämfört med 

nuläget. 

Fortsatt arbete och uppföljning  
För att kunna justera åtgärderna under planperioden bör uppföljning ske kontinuerligt. En första 

möjlighet till justering är i samband med revidering för nästa plan. Vid revidering av planen görs en 

genomgång av planen där man går igenom eventuella avvikelser och vad de har haft för betydelse för 

olika miljöaspekter. Genomgången kan då bygga på de uppföljningar och analyser som gjorts under 

planperioden och blir ett viktigt inspel inför arbetet med nästa planperiod.  
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1 Bakgrund och syfte 
 

 

1.1 Den regionala infrastrukturplanen 

1.1.1 Utgångspunkter för planen 

Genom beslut 2017-03-23 uppdrog regeringen samtliga länsplaneupprättare, däribland Västra 

Götalandsregionen, att för respektive län upprätta ett förslag till trafikslagsövergripande länsplaner 

för regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Samtidigt fick Trafikverket i uppdrag att 

upprätta en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för samma 

period. Den nationella planen fokuserar på de stora nationella stråken, medan den regionala planen 

kan prioritera brister i länkar och noder som ansluter till det nationella systemet samt andra viktiga 

regionala stråk. 

Av Regeringens direktiv framgår att de transportpolitiska målen, de transportpolitiska principerna, 

fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande synsätt ska vara utgångspunkt för Trafikverkets och 

länsplaneupprättarnas analyser och förslag till åtgärder. Dessutom ska regeringens proposition 

Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 

(prop. 2016/17:21) och riksdagens beslut med anledning av propositionen (bet. 2016/ l 7:TU4, rskr 

2016/17:101) i sin helhet utgöra utgångspunkt för Trafikverkets och länsplaneupprättarnas analyser 

och förslag till åtgärder. För länsplaneupprättarna utgör även regionala systemanalyser eller 

motsvarande regionala inriktningsunderlag en utgångspunkt. 

Både nationell plan och regionala planer uppdateras vart fjärde år. Den nya planen innebär därför en 
revidering av befintlig plan (2014-2025). Inriktningen i åtgärdsplaneringen grundar sig på de 
nationella och regionala utgångpunkter som har arbetas fram under inriktningsplaneringen. På 
regional nivå anges de övergripande målen för arbetet med regional utveckling i bl.a. Vision Västra 

Götaland – det goda livet (Västra Götalandsregionen 2005) och Tillväxt- och utvecklingsstrategi för 

västra Götaland, VG 2020 (2014). 
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. Regionens målbild och utvecklingsstrategi för transportsystemet uttrycks samlat i den regionala 

systemanalysen som antogs under inriktningsplaneringen i oktober 2016. 

Västra Götalands ekonomiska ram för perioden 2018–2029 är 6 590 miljoner kr. Den regionala 

planen har beslutats av regionstyrelsen och regionfullmäktige i Västra Götaland. Beredningsgruppen 

för hållbar utveckling (BHU) har varit beredande och sammanhållande politisk instans. BHU består av 

politiker från Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden; Fyrbodal, Skaraborg, 

Sjuhärad/Boråsregionen och Göteborgsregionen. Kommunalförbunden, som företräder Västra 

Götalands 49 kommuner, har aktivt medverkat i arbetet. Arbete med miljöbedömningen har 

bedrivits i en arbetsgrupp. Resultaten från arbetsgruppen har presenterats för Beredningen för 

Hållbar Utveckling (BHU) 2016-12-06 och 2017-03-14. 

1.1.2 Planeringssystem 

Infrastrukturplaneringen innehåller medel för både enskilda objekt och åtgärdsområden. 

Planeringssystemet håller successivt på att läggs om så att de närmst liggande åren är mer styrda till 

enskilda objekt och de senare delarna i ökad grad bygger på planering utifrån brister, se Figur 1. År 1–

3 är projekt som anses klara för byggstart. År 4–6 är projekt som är planeringsklara. År 7–12 beskrivs 

som projekt som inte är klara för byggstart då de inte är utredda. Dessa ska istället beskrivas som 

brister. De tidiga åren innehåller främst sådana objekt som funnits med i gällande plan. 

 

 

Förslag till byggstart Förslag till förberedelser  Brister  

för byggstart 

Figur 1. Principen för planeringssystemet där åtgärder successivt blir mer detaljerade ju närmare i tid de ligger 

Det nya planeringssystemet innebär att den fysiska planeringen sker i en sammanhållen process samt 

att en förberedande åtgärdsvalsstudie görs inom ramen för den långsiktiga ekonomiska planeringen. 

Åtgärdsvalsstudien ger underlag för en prioritering av effektiva lösningar inom ramen för tillgängliga 

resurser och bidrar till vidareutveckling av hela transportsystemets funktion som en del i en hållbar 

samhällsutveckling.  Den kan, kopplad till fyrstegsprincipen, bidra till tydligare metodik för de tidiga 

planeringsstadierna. Det kan innebära en arena för dialog för berörda aktörer, där också lösningar 

kan framkomma som inte direkt har med trafik och transporter att göra. 

Fyrstegsprincipen ska vara vägledande för den fortsatta planeringen av förvaltningen och 

utvecklingen av transportsystemet, vilket ställer ökade krav på ett effektivt klimat- och miljöanpassat 

transportsystem. Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod för att hushålla med resurser och minska 

transportsystemets miljöpåverkan, se Figur 2. Den går ut på att steg för steg analysera hur ett 

trafikproblem bäst kan lösas – i första hand genom att påverka behovet av transporter, i sista hand 

genom stora nybyggen. 
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Figur 2. Beskrivning av fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket 

1.1.3 Åtgärdsområden 

Den regionala planen fördelar inte medel i detalj utan redovisar en fördelning inom åtgärdsområden. 

För Västra Götaland fördelas medel inom åtgärdsområdena: 

 Regionala vägåtgärder 

 Kollektivtrafik 

 Samfinansiering järnväg i nationell plan 

 Cykel 

 Bidrag till kommuner 

 Övrigt 

 Samfinansiering väg i nationell plan 

Inom varje åtgärdsområde sker sedan en successiv fördelning av medel över tid. Inom områdena 

regionala vägåtgärder och kollektivtrafikåtgärder finns dessutom ett antal namngivna objekt. Det 

förändrade planeringssystemet innebär att brister får en större tyngd bland åtgärdsområdena och att 

antalet namngivna objekt minskar, framför allt under de senare delarna av planperioden, se bilaga 1. 

1.2 Miljöbedömning av regional plan 
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan vars genomförande kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt Miljöbalken 6 kap. 

Miljöbedömningens syfte är att integrera miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling 

främjas. Inom ramen för en miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där 

den betydande miljöpåverkan som planen kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 

Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd ska också 

identifieras, beskrivas och bedömas. En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de uppgifter som 

är rimliga med hänsyn till: 

 bedömningsmetoder och aktuell kunskap 

 planens innehåll och detaljeringsgrad 
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 allmänhetens intresse och  

 att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövning av andra planer och 

program eller i tillståndsgivningen av verksamheter eller åtgärder 

En länsplan för transportinfrastruktur kan enligt Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar 

(1998:905) alltid antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Innan en myndighet bestämmer omfattningen av och detaljeringsgraden för MKB ska myndigheten 

samråda med den eller de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen. Arbetet med 

miljöbedömningen ska starta samtidigt med övrig åtgärdsplanering och pågå parallellt med denna. 

Förslaget till infrastrukturplan och dess MKB ska enligt miljöbalken göras tillgängligt för berörda 

kommuner, myndigheter och allmänheten. Dessa ska ges skälig tid att yttra sig. Synpunkterna ska 

beaktas innan planen antas. 

När planen antagits, ska det i särskild sammanställning redovisas hur miljöaspekterna integrerats. 

Det ska även redovisas hur MKB:n och synpunkter från samråd beaktats och skäl till att planen 

antagits i stället för alternativ som varit föremål för överväganden ska redovisas. Vidare ingår även 

att redovisa åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande 

miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. Dessutom ska planupprättaren skaffa sig 

kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medför. 

1.3 Relation till andra planer 
Åtgärdsplaneringen sker parallellt på nationell och regional nivå och den regionala 

infrastrukturplanen för Västra Götaland har motsvarigheter hos län/regioner i hela landet. Den 

nationella planen för transportinfrastrukturen omfattar förutom investeringar i den nationella 

infrastrukturen även åtgärder för miljön längs hela det statliga vägnätet, således även det regionala 

vägnätet. Regeringen har i sitt planeringsdirektiv gett Trafikverket i uppdrag att hösten 2017 ta fram 

en samlad övergripande systemanalys för förslaget till nationell plan och regionala planer 2018-2029. 

Enligt regelverket ska samtliga planer och program som bedöms ge upphov till betydande 

miljöpåverkan miljöbedömas, såväl på nationell som på regional nivå. På regional nivå är det 

miljökonsekvenserna av just den regionala planen som ska bedömas. Sambanden mellan den 

nationella och den regionala planens effekter är komplexa. I detta sammanhang görs ingen 

helhetsbedömning av planernas miljöpåverkan.  

Samtidigt med revidering av nationell och regional plan pågår Sverigeförhandlingen. 

Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag med flera olika delar i, bland annat med syfte att 

arbeta fram överenskommelser för att förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i landets 

tre storstadsregioner. Sverigeförhandlingens uppdrag innefattar också att möjliggöra snabb 

utbyggnad av nya stambanor i form av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm – Göteborg och 

Stockholm – Malmö, vilket kan få stor påverkan på transportinfrastrukturen både nationellt och 

regionalt i Västra Götalandsregionen. 
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1.4 Nationella och regionala mål för transportsystemet 

1.4.1 Nationella transportpolitiska mål 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. För att uppnå 

målet ska transportsystemet vara hållbart, robust och effektivt med god kapacitet. Därutöver har ett 

funktionsmål och ett hänsynsmål formulerats: 

Funktionsmål: Skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 

kvalitet och vara jämställt utifrån män och kvinnors transportbehov. 

Hänsynsmål: Transportsystemet ska ta hänsyn till säkerhet, trygghet, miljö och hälsa. 

Transportsystems utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dö eller skadas 

allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppfylls. 

I preciseringarna för respektive mål påpekas bl a särskilt under hänsynsmålet att transportsektorn 

ska bidra till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås. 

1.4.2 Regionala mål och inriktningar 

På regional nivå har Västra Götalandsregionen tagit fram en Regional systemanalys för 

transportinfrastrukturen (Västra Götalandsregionen 2016-10-25). Systamanalysen är ett 

inriktningsdokument som pekar ut de viktigaste funktionerna för regionens transportinfrastruktur. 

Målet med systemanalysen var att ta fram de prioriterade funktionerna som transportsystemet i 

Västra Götaland bör tillhandahålla för att uppfylla de mål som finns på nationell och regional nivå. 

Dessa mål har konkretiserats i tre övergripande mål utifrån tre kategorier: transportsystem, 

godstransporter och persontransporter. Transportsystem är transportslagsövergripande och 

omfattar både person- och godstransporter. De nationella målen, klimatmålen och det övergripande 

transportpolitiska målet, finns med som en viktig förutsättning. 

 
Figur 3. De tre övergripande målen för transportsystemet i Västra Götaland. Transportsystemet ska även förhålla sig till 
de nationella målen. 

Målen för utvecklingen av transportsystemet har sin grund i beslutade mål och inriktningar för Västra 

Götalandsregionen. Västra Götaland har flera regiongemensamma styrande dokument som 

behandlar transportsystemet: 
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Vision Västra Götaland – Det goda livet formulerar visioner för regionen och övergriper därför de 

övriga måldokumenten. Enligt visionen ska Västra Götaland vara ett internationellt transportnav där 

transportsystemet förändras i hållbar riktning. Infrastrukturen ska vara hållbar och konkurrenskraftig 

och regionen ska ha ett konkurrenskraftigt utbud av kollektivtrafik.  

VG2020 är ett strategiskt dokument som utgör Västra Götalands regionala utvecklingsprogram om 

regionalt tillväxtarbete. Västra Götaland ska utvecklas mot en ledande kunskapsregion, en region för 

alla, en region som tar globalt ansvar samt en region som syns och engagerar. I VG2020 uttrycks 32 

prioriteringar, exempelvis ska regionen investera i transportinfrastruktur som driver regional och 

nationell utveckling, bygga ut en föredömlig kollektivtrafik, stödja hållbar utveckling samt göra 

regionen till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land.  

Budget 2016 lyfter det strategiska målet att Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället 

med tillväxt av jobb och företag i hela regionen. Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara 

transporter och miljöpåverkan ska minska. I hela regionen ska antalet nöjda resenärer med 

kollektivtrafiken öka och skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.  

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland beskriver kollektivtrafikens långsiktiga 

utveckling fram till år 2025. Det övergripande målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka 

för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region.  

Klimatstrategi för Västra Götaland pekar ut sex fokusområden för skapandet av hållbar tillväxt för 

regionen. Prioritering 2, 3 och 4 avser transportsystemet; 2: Effektiva godstransporter – grön logistik, 

3: Effektiva persontransporter – mobilitet och 4: Alternativa drivmedel och effektivare fordon samt 

sjöfart.  

Enligt Godstransportstrategi för Västra Götaland ska Västra Götaland fortsätta utvecklas som 

högklassig och hållbar transport- och logistikregion både nationellt och internationellt. Målbilden 

som pekas ut i godsstrategin är att Västra Götaland är Nordens ledande logistikregion som erbjuder 

effektiv logistik och en infrastruktur som stöder näringslivets behov och regionens utveckling på ett 

sätt som värnar hållbarhet, hela regionen och samhällsekonomisk effektivitet.  

Målbild tåg 2035 är ett förslag till målbild för tågtrafiken i Västsverige fram till år 2035. Tågtrafiken är 

det färdmedel som kan förena ett framtida hållbart transportsystem och växande 

arbetsmarknadsregioner i regionen. Målbilden är att tågresandet i Västsverige ska trefaldigas mellan 

år 2006 och 2035. För att nå målbilden behöver järnvägens kapacitet och hastighet öka vilket kräver 

investeringar i infrastrukturen.  

Cykelstrategin innehåller visioner och mål ska utgöra ett stöd i arbetet med att planera, prioritera 

och bygga ut cykelvägar i länet. Målet är att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling. 

Strategin pekar ut prioriteringsprinciper där vardagscyklande till målpunkter i anslutning till tätorter 

har högst prioritet. 
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1.5 Nationella och regionala miljömål 
Riksdagen har beslutat om nationella miljömål för Sverige innehållande ett generationsmål och 16 

miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå miljömålen och generationsmålet utgör grunden för den 

nationella miljöpolitiken och utgör en långsiktig målbild för miljöarbetet. 

Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

De 16 miljökvalitetsmålen listas nedan och förklaras närmare i bilaga 4. 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Giftfri miljö 

 Skyddande ozonskikt 

 Säker strålmiljö 

 Ingen övergödning 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 Myllrande våtmarker 

 Levande skogar 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Storslagen fjällmiljö 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 

De nationella miljökvalitetsmålen har konkretiserats på regional nivå med regionala tilläggsmål, 

dessa lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Målen är framtagna 

av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen (Länsstyrelsen i 

Västra Götaland 2015-09-14). 

Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till att miljökvalitetsmålet begränsad 

klimatpåverkan nås. Begränsad klimatpåverkan innebär en minskning av utsläppen av växthusgaser 

med 40 procent till år 2020 samt att Sverige till år 2045/2050 ska vara ett land utan nettoutsläpp av 

växthusgaser. Det långsiktiga arbetet med en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 är ett viktigt 

steg mot det långsiktiga 2050-målet. Det transportpolitiska hänsynsmålet pekar generellt på de 

nationella miljömålen. Under 2017 har rapporten Strategisk plan för omställning av transportsektorn 

till fossilfrihet (ER 2017:07) publicerats, där bl a Trafikverket medverkat.  

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har tillsammans det övergripande målet att bli en 

fossiloberoende region till år 2030. Ett av de detaljerade målen är att utsläppen av växthusgaser från 

vägtrafiken ska minska med 40 procent år 2020 jämfört med 1990, och med 80 procent till 2030 

jämfört med 1990. Ett förslag till gemensam plan för hur målet om en fossiloberoende region ska nås 

är framtagen. Ett av fokusområdena i förslaget är hållbara transporter. 
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1.6 Miljökvalitetsnormer 
Regeringen kan enligt Miljöbalken 5 kap. meddela miljökvalitetsnormer (MKN), det vill säga 

föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att skydda 

människors hälsa eller miljön samt för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa 

eller miljön.  

MKN kan gälla för vissa geografiska områden eller hela landet och anger föroreningsnivåer eller 

störningsnivåer som inte får överskridas eller underskridas. En MKN anger de nivåer som människan 

och/eller naturen kan utsättas för utan fara för påtagliga olägenheter. För närvarande finns MKN för 

utomhusluft, omgivningsbuller och vatten.  

MKN för utomhusluft finns för bl a NO2 och partiklar, se Tabell 1. Miljökvalitetsmålets målvärde är 

strängare än de juridiskt bindande MKN. Lagen om MKN för luft anger den högsta tolererbara halten 

i luft, medan miljömålet anger det önskvärda tillståndet utifrån människors hälsa. 

Förorening Medelvärdes-

period 

MKN-värde Antal tillåtna 

överskridanden 

per kalenderår 

Tid för 

uppfyllelse 

NO2 Timme 

Dygn 

År 

90µg/m3 

60µg/m3 

40µg/m3 

175 h1 

7 dygn 

- 

 

2006 (G) 

Partiklar (PM10) Dygn 

År 

50µg/m3 

40µg/m3 

35 dygn 2005 (G) 

Partiklar (PM2,5) År 90µg/m3 

90µg/m3 

 2010 (M) 

2015 (G) 

Tabell 2. MKN för NO2 och partiklar. G avser gränsvärdesnorm eller ”skallnorm”. M avser målsättningsnorm eller 
”börnorm”.  

1
: Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 µg/m

3 
under en timme mer än 18 gånger per kalenderår  
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2 Metod och avgränsning 
 

 

2.1 Vad är miljöbedömning? 
I arbetet med miljöbedömningen av planen finns två viktiga begrepp; miljöbedömning och 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Med miljöbedömning menas en process som innehåller vissa 

obligatoriska moment som ska utföras. Processen resulterar i ett dokument som kallas 

miljökonsekvensbeskrivning, där den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets 

genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. I miljöbedömningen ingår att: 

• avgränsa vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla 

• utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning, inklusive alternativ 

• genomföra olika typer av samråd 

• överväga resultaten från miljökonsekvensbeskrivningen och samrådet i beslutsprocessen 

• informera om beslutet och grunderna för beslutet 

• följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför 

Miljöbedömning av den regionala planen har skett vid två tidigare tillfällen. Det första var planen 

som började gälla från 2010 och det andra planen från 2014. Under denna period har även den 

nationella planen miljöbedömts och det har skett en gemensam utveckling kring riktlinjer och 

metoder för miljöbedömning. 

2.2 Avgränsning 

2.2.1 Avgränsning i tid 

Planperiodens slutår är år 2029 och av denna anledning är miljöbedömningens referensår 2030. 

Eftersom miljöeffekterna av investeringarna sträcker sig längre än slutåret görs även, där så är 

möjligt, en tendensbedömning mot år 2045/2050, som är de år som bl a nämns för långsiktiga 

klimatmål. Nästa plan kommer med största sannolikhet upprättas så att den börjar gälla från år 2022. 

Mot denna bakgrund innehåller planen även en avstämning mot år 2022.  
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2.2.2 Avgränsning i rum 

Utgångspunkten i den regionala planen är Västra Götaland som kan sägas utgöra den primära 

geografiska avgränsningen. Den rumsliga avgränsningen varierar beroende på vilken miljöaspekt som 

behandlas då funktionella samband i miljön inte är styrda av geografiska gränser. Den primära 

avgränsningen har använts vid kvantitativa beräkningar och uppskattningar av t.ex. utsläppsmängder.  

Av åtgärderna i bilaga 3 framgår att de prioriterade stråken innefattar stråk både mot Värmlands län, 

Jönköpings län och Hallands län, vilka kan få effekter även i dessa län. 

Frågor kring sjöfartens och flygets miljöpåverkan förutsätts bli bedömda inom ramen för den 

nationella planen, då den regionala planen inte nämnvärt berör dessa transportslag. 

2.2.3 Avgränsning i sak 

Trafikverket har tagit fram publikationen Metod för miljöbedömning av planer och program inom 

transportsystemet (Trafikverket 2011:134). Metoden innebär en ökad integrering av 

miljöbedömningen i planeringsarbetet och baseras på kraven i miljöbalken 6 kap och förordningen 

(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Trafikverket anger i publikationen tre fokusområden; 

klimat, hälsa och landskap.  

Parallellt med de regionala planerna arbetar Trafikverket med miljöbedömning av den nationella 

planen. Till samrådet om avgränsningen av miljöbedömningen har Trafikverket uppdaterat sina 

bedömningsgrunder. De tre fokusområdena har också utvecklats och kompletterats med ett fjärde 

område så att fokusområdena som föreslås är:  

 Klimat 

 Hälsa och livskvalitet 

 Landskap 

 Resurser tillgängliga för människan 

I miljöbalken 6 kap. 12§ anges de 14 miljöaspekter som en miljöbedömning av planer och program 

ska hantera. För att få aspekterna hanterbara och relaterade till respektive fokusområde har 

Trafikverket gjort ett förslag till fördelning av miljöaspekter och delaspekter och slagit samman dem 

till tio miljöbedömningsgrunder, se Figur 4.  Observera att det inte är några skarpa gränser i figuren 

utan att en miljöaspekt kan ingå i flera fokusområden.  

För miljöbedömningen av den regionala planen har vi valt att utgå från Trafikverkets förslag till 

bedömningsgrunder och anpassa dessa efter regionala förutsättningar. 

Länsstyrelsen och flera andra remissinstanser framförde vid samråd om miljöbedömningens 

avgränsning att MKB:n, enligt miljöbalkens krav, ska inkludera alternativ. Till exempel alternativ med 

tydligare miljöinriktning med större andel åtgärder som främjar kollektivt resande och cykling, se 

vidare avsnitt 4.1. 
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Figur 4. Principfigur med aspekter och delaspekter, deras koppling till fokusområden samt sammanslagning av de 14 
aspekterna till tio miljöbedömningsgrunder. Källa: Trafikverket 

2.3 Bedömningsgrunder 
För att utvärdera de studerade alternativen används bedömningsgrunder. De bedömningsgrunder 

som har använts för planen är målbaserade. Det innebär att de stödjer den måluppfyllelseanalys som 

konsekvensbedömningen av planen utgör. De studerade alternativen värderas med hjälp av 

bedömningsgrunderna mot relevanta miljökvalitetsmål för respektive fokusområde i Figur 4. För att 

bedöma utvecklingen inom respektive fokusområde används indikatorer. Det är parametrar som vi 

utifrån befintligt underlag har möjlighet att följa upp och som visar i vilken riktning en åtgärd verkar i 

förhållande till respektive miljömål. En samlad bild av miljöaspekter och vilka indikatorer som har 

används inom respektive fokusområde samt kopplingen till de nationella och regionala miljömålen 

finns i bilaga 5. 

Bedömningsgrunder och indikatorer inom respektive fokusområde beskrivs också i kapitel 5. 

2.4 Konsekvensbedömning 
Konsekvensbedömningen i kapitel 5 görs för respektive fokusområde. Respektive fokusområde 

berör, enligt bilaga 5, ett antal miljökvalitetsmål. Konsekvensbedömningen har gjorts som en 

måluppfyllelseanalys som redovisar möjlighet till måluppfyllelse för respektive relevant miljömål 

enligt Figur 5. Skalnivåerna för bedömningen har preciserats enligt följande: 

 Motverkar måluppfyllelse – den samlade bedömningen av planens åtgärder är att de inte alls 

eller i mycket begränsad utsträckning bidrar till måluppfyllelse. 

 Osäkerhet kring om måluppfyllelse motverkas - den samlade bedömningen är att planens 

åtgärder i begränsad utsträckning bidrar till måluppfyllelse men att det finns potential att 

genom tydligare preciseringar eller riktade åtgärder inom åtgärdsområden arbeta mot 

måluppfyllelse. Osäkerheterna kring möjligheterna till detta är dock stora. 

 Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse - den samlade bedömningen är att planens 

åtgärder har potential att bidra till uppfyllelse. Det fordrar dock vissa preciseringar inom 

respektive åtgärdsområde. 
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 Bidrar till måluppfyllelse - den samlade bedömningen är att planens åtgärder stärker 

möjligheten att bidra till måluppfyllelse. 

 Motverkar måluppfyllelse 

 Begränsad möjlighet till måluppfyllelse, men viss potential 

finns 

 Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse 

 Bidrar till måluppfyllelse 

Figur 5. Skala för konsekvensbedömning mot miljömål 

Det nya planeringssystemet gör det svårare att bedöma konsekvenserna, osäkerheterna blir större 

och bedömningarna blir i högre grad knutna till schabloner. Detta beror på att planen i högre grad än 

tidigare redovisar brister och problem och inte faktiska lösningar. Detta gäller särskilt under 

planperiodens senare del, där andelen brister är större och andelen namngivna objekt färre.  
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3 Nulägesbeskrivning  
 

 

3.1 Dagens transport system 
Det svenska vägnätet består av: 

 98 500 km statliga vägar och 41 600 km kommunala gator och vägar 

 76 300 km enskilda vägar med statsbidrag 

 Ett mycket stort antal enskilda vägar utan statsbidrag. De flesta av dem är så kallade 

skogsbilvägar. 

I Västra Götalands län ingår vissa delar av det statliga vägnätet (Europavägar och vissa riksvägar), se 

Figur 6. Det regionala vägnätet utgörs av övriga riksvägar samt av primära länsvägar. I länet utgör 

Europa- och riksvägar cirka 1 400 km medan länsvägarna utgör drygt 10 000 km. Trafikarbetet på de 

förstnämnda är dock större, cirka 6 000 miljoner fordonskilometer per år gentemot 3 600 för 

länsvägarna. 

I hela Västra Götaland finns det ungefär 3370 km cykelväg. Fördelat på hela Västra 

Götalandsregionens befolkning ger detta ett nyckeltal om 2,3 km cykelväg per 1 000 invånare. 

Motsvarande nyckeltal för bilvägarna i länet är 39,7 km bilväg per 1 000 invånare (Trivector 2014:13). 

Järnvägsnätet i Västra Götaland utgörs av ett flertal banor varav tre tidigare klassades som 

länsjärnvägar: Viskadalsbanan, Bohusbanan och Kinnekullebanan, se Figur 7. Samtliga järnvägar ingår 

i nuläget i den nationella planen, men med möjlighet för Västra Götalandsregionen att avsätta medel 

i den regionala planen för att samfinansiera järnvägen i nationell plan. 
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Figur 6. Vägnätet i Västra Götaland 

 
Figur 7. Järnvägsnätet i Västra Götaland 
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3.2 Resor och transporter 
Det totala persontransportarbetet i Sverige inom vägtrafik, järnväg, sjöfart och luftfart uppgick 2015 

till 147 miljarder personkilometer. Det är en ökning med 10 % sedan år 2000 (Källa: Trafikanalys). 

Fördelningen mellan trafikslagen framgår av Figur 8. Den visar att vägtransporter är klart 

dominerande med ca 87 % år 2015. I denna siffra ingår både bil, buss, MC, moped, cykel och 

gångtrafik. Biltrafiken uppgick till 87 %, busstrafiken till drygt 7 %, MC och moped till knappt 1 %, 

cykel 1,5 % och gång knappt 3 %. Biltrafiken har sedan år 2000 ökat med 7 %, kollektivtrafiken med  

6 %, gångtrafiken med 30 % medan cykeltrafiken varit relativt konstant. 

Sett till antalet resor genomfördes enligt den nationella resvaneundersökningen för 2011-2014 15 % 

av antalet resor med cykel eller till fots. I resvaneundersökningen för 2014-2015 har siffran ökat till 

28 %. Sammantaget ökar andelen resor som genomförs med buss, cykel och gångtrafik. Det totala 

resandet ökar dock kraftigare varför även biltrafiken ökar.  

För Västra Götaland framgår av Västtrafiks resvanemätningar att resandet med kollektivtrafiken har 

ökat med 40 % jämfört med år 2006, se Figur 10. Statistiken visar också att pendlingen mellan 

regionens arbetsmarkandsregioner har ökat. 

Godstransportarbetet var 2015 för riket som helhet 96 miljarder ton kilometer. Det är en ökning med 

ca 5 % sedan år 2000.  Som framgår av Figur 9 stod vägtrafiken år 2015 för drygt 40 % av 

godstransportarbetet. 

 
Figur 8. Persontransportarbete, fördelning per trafikslag. Källa: Trafikanalys 
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Figur 9. Godstransportarbete, fördelning per trafikslag. Källa: Trafikanalys 

 
Figur 10. Resandeutvecklingen med kollektivtrafiken under 2000-talet. 

3.3 Klimat 
I Västra Götalands län var de totala utsläppen uttryckt i koldioxidekvivalenter 10,1 miljoner ton år 

2014. Länets utsläpp av växthusgaser minskade med drygt 130 000 ton mellan 2013 och 2014, se 

Figur 11 och Figur 12. Det är främst utsläppen från Energiförsörjningen som minskat. I Sverige har 

utsläppen också en nedåtgående trend, medan de ökar globalt. 
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Figur 11. Olika sektorers delar av de totala utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland år 2012. Här syns tydligt att 
industrin, transportsektorn och jordbruket står för de allra största klimatutsläppen i regionen. (Västra 
Götalandsregionen, Förslag till strategiska vägval) 

 
Figur 12. Klimatpåverkande utsläpp från bil- och busstransporter i länet uttryckta i koldioxidekvivalenter  
och fördelade på sektorer (Nationella emissionsdatabasen).  
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Transportsektorn står inför stora utmaningar när det gäller att minska sin energianvändning och sina 

klimatpåverkande utsläpp. Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till att 

miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan nås. Begränsad klimatpåverkan innebär följande: 

 Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 procent jämfört med 1990 i de 

samhällssektorer som inte handlar med utsläppsrätter (vilket innefattar transportsektorn, 

jordbrukssektorn, mindre värmeverk och industrier). Av minskningen beräknas drygt 25 

procent ske i Sverige och resten ske i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla 

mekanismer (t.ex. utsläppsminskande projekt som genomförs i utvecklingsländer)  

 Till år 2050 är målet ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser (alternativt 85 procents 

reduktion till 2045 som är förslag från Miljömålsberedningen). För att nå målet har 

regeringen tre handlingsplaner, fossiloberoende fordonsflotta, ökad energieffektivisering och 

främjande av förnybar energi. Trafikverkets tolkning av begreppet fossiloberoende 

fordonsflotta är att användningen av fossil energi i sektorn behöver minska med åtminstone 

80 % till år 2030 jämfört med 2004. Trafikverket har inom kapacitetsutredningen, liksom i 

arbetet med Färdplan 2050, tagit fram ett klimatscenario som beskriver vad som krävs för att 

klara klimatmålen till 2030 och 2050, se Figur 13. 

För att åstadkomma minskningar i storleksordningen 80 procent till 2030 kommer det inte att 

räcka med effektivare fordon och ökad andel förnybar energi. Det kommer även att krävas en 

förändrad inriktning mot ett mer transportsnålt samhälle. Figur 14 illustrerar hur mycket de tre 

åtgärdskategorierna effektivisering, förnybar energi respektive transportsnålt samhälle behöver 

bidra med för att nå de uppsatta målen för 2030 respektive 2050 enligt Trafikverkets 

beräkningar. Beräkningarna baseras på en minskning av personbilstrafiken med 20 procent till 

2030 jämfört med 2010 års nivå och en stabilisering av godstrafiken på 2010 års nivå. 

 
Figur 13. Utvecklingen av vägtrafikens användning av fossil energi med beslutade åtgärder jämfört med klimatmål (EU 
respektive Sveriges egna mål). De beslutade åtgärderna i referensprognosen inkluderar åtgärder och styrmedel som var 
beslutade i slutet av 2011. Banan för Beslutade åtgärder hög bygger på en trafikprognos enligt Trafikverkets 
jämförelsealternativ som visar på osäkerheterna i prognoserna. Källa: Trafikverket (2012). 
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Figur 14. Målbild i Trafikverkets scenario för att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 samt en transportsektor 
utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050 (indexerad utveckling, 2004=100). Av staplarnas färg kan man se hur stor del av 
minskningen som åstadkoms av var och en av de tre åtgärdskategorierna. Källa: Trafikverket november 2012 

 

Det regionala tilläggsmålet för Västra Götaland är att utsläppen år 2030 ska vara 80 procent lägre 

jämfört med år 1990. Västra Götaland konstaterar också i förslaget till Strategiska vägval att 

regionen ska vara fossiloberoende år 2030. 

Naturvårdsverkets bedömning för möjligheten att uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan är att 

målet inte kommer att nås och samma bedömning gör länsstyrelsen för Västra Götaland. Även om 

utsläppen minskar i Sverige så sker minskningen för långsamt och det sker även en ökning globalt. 

3.4 Hälsa och livskvalitet 
I de transportpolitiska målen är en av preciseringarna till hänsynsmålet att transportsystemet ska 

bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås samt bidra till ökad hälsa. I uppföljningen av de 

transportpolitiska målen är det framförallt buller och luftkvalitet som följs upp, men det finns även 

andra hälsoaspekter som är viktiga när det kommer till planering av ny transportinfrastruktur. Att 

planera för ökad fysisk aktivitet i transportsystemet är en aspekt som också har nära koppling till 

Sveriges övergripande nationella Folkhälsomål ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. 

3.4.1 Befolkning 

Befolkningsmässigt är Västra Götaland Sveriges näst största län med drygt 1,7 miljoner invånare. 

Befolkningen är ojämnt fördelad. Cirka hälften bor i Göteborgsregionen och i övrigt är den 

koncentrerad kring Borås, Skövde och Trestad (Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla). 

Befolkningstätheten varierar och bland kommunerna är den som störst i Göteborg (1 200 

invånare/km2) och lägst i Dals-Ed (7 invånare/km2). Snittet för Västra Götaland är 69 invånare/km2. 

Snittet för hela landet är 24 invånare/km2. Befolkningen i länet ökar och har de senaste 40 åren ökat 

med ca 20 %. Den procentuella ökningen är störst i Göteborgsregionen, medan vissa delar av länet 

har en befolkningsminskning. 
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Boverkets bedömning är att det fram till år 2025 behövs 710 000 nya bostäder i landet. 

Kommunförbunden arbetar med strukturbilder som bl a hanterar framtida bebyggelse. Syftet är att 

ny bebyggelse och verksamhet ska lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse, i närheten av 

kollektivtrafik så att gröna stråk sparas för rekreation, jord- och skogsbruk. 44 av Västra Götalands 49 

kommuner anger enligt länsstyrelsen att man har ett underskott på bostäder.  

3.4.2 Buller och vibrationer 

Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Samhällsbuller från trafik, 

grannar, restauranger, fläktar och industrier är sällan hörselskadande, men kan orsaka en rad andra 

problem. Några exempel är upplevd störning, försämrad talförståelse, sömnproblem, högt blodtryck, 

ändrad ämnesomsättning, försämrat immunförsvar, försämrad inlärning och prestation samt 

fysiologiska stressreaktioner. Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning och öronsusningar 

(tinnitus).  

Drygt två miljoner människor bedöms vara utsatta för trafikbuller som överskrider riksdagens 

riktvärden utomhus vid sin bostad. Nära hälften av dessa utsätts för höga ljudnivåer även inomhus. 

Den svenska riksdagen har antagit en rad miljömål för att säkerställa miljön i Sverige. I målet En god 

bebyggd miljö, finns ett delmål om att antalet människor som utsätts för störande trafikbuller i 

bostaden ska minska. Ett annat av delmålen handlar om att grön- och vattenområden i tätorter och 

tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas. Behovet av bullerfrihet i dessa områden ingår som 

en del. Även miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård behandlar buller.  

För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder bör enligt infrastrukturpropositionen 

1996/97:53, och anknytande dokument från centrala myndigheter i normalfallet bullernivåerna 

enligt Tabell 3 underskridas. Det finns även riktvärden för vibrationer. 

 Bostad fasad 

(ekvivalent) 

Bostad uteplats 

(ekvivalent) 

Bostad uteplats 

(max) 

Vid väg 55 dBA 55 dBAII 70 dBAI 

Vid järnväg 60 dBA 55dBA 70 dBAI 

I Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl. 06-22) 
 

II Propositionen har inte någon angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafik vid uteplats
 

Tabell 3. Riktvärden för buller 

Många människor känner sig störda av buller och vibrationer, och trafik är den dominerande 

bullerkällan i samhället. Längs de statliga vägarna i hela landet beräknas 200 000 personer vara 

utsatta för högre bullernivåer än de riktvärden som riksdagen beslutat ska gälla inomhus. 370 000 

personer beräknas vara utsatta för maximala ljudnivåer från järnväg högre än riktvärdet inomhus. 

I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att Trafikverket och kommuner med mer än  

100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Naturvårdsverket 

ansvarar för att sammanställa och redovisa kartläggningarna till EU-kommissionen. 
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Figur 15. Större bullerkällor inom infrastruktur idag. Källa: Länsstyrelsen  

3.4.3 Luftkvalitet 

Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. De kan göra människor sjuka och förkorta den 

förväntade livslängden. De bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, 

försurning och klimatförändringar. Trafiken orsakar utsläpp av gaser och partiklar från förbränning i 

motorn samt slitagepartiklar. Slitagepartiklarna frigörs bland annat från förslitning av bromsar och 

hjul eller när dubbdäck sliter på vägbanan. 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft beskriver de haltnivåer för luftkvalitet som vi ska uppnå. Dessa nivåer 

ska vara vägledande i det nationella och internationella arbetet för att förbättra luftkvaliteten. En av 

de stora utmaningarna är utsläppen från vägtrafiken. Av preciseringarna av miljömålet framgår bl a 

följande: 

 halten av partiklar (PM2,5) överstiger inte 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som 

ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett 

dygnsmedelvärde. 

 halten av partiklar (PM10) överstiger inte 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som 

ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett 

dygnsmedelvärde. 
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 halten av kvävedioxid överstiger inte 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett 

årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde (98-

percentil). 

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som 

ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer 

(MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477).  Miljökvalitetsnormerna för 

utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med 

undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Det finns 

miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, 

kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Skärpta avgaskrav på motorfordon har medfört att halterna av kvävedioxid i tätortsluften har 

minskat sedan 1990-talet. Halterna är dock fortfarande höga i främst större städer. I Västra Götaland 

finns uppmätta årsmedelvärden i urban bakgrundsmiljö för Göteborg på 21 mikrogram per 

kubikmeter som årsmedelhalt och därmed överskreds miljökvalitetsmålet. I vissa gaturum har 

halterna varit betydligt högre och periodvis har även miljökvalitetsnormerna överskridits under de 

senaste åren, se Figur 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Dygnsmedelvärde av kvävedioxid i Göteborg 2013. Källa: Miljöförvaltningen Göteborg 
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Partiklar uppstår vid förbränning, men bildas också vid slitage av bromsar, vägbanor och däck, särskilt 

dubbdäck. De mätningar av partiklar PM10 som gjorts i länet visar att i delar av länet är den regionala 

bakgrundshalten i samma nivå som, eller strax under, preciseringarna för Frisk luft. De höga 

bakgrundsnivåerna tillsammans med slitagepartiklar från vägtrafik medför att miljökvalitetsmålet 

Frisk luft inte nås vid trafikerade gator i Göteborg och andra större tätorter. För partiklar PM2,5 finns 

endast ett fåtal mätningar gjorda i länet. Den regionala bakgrundshalten är relativt hög. Det finns 

därför en viss risk för överskridanden av preciseringen för PM2,5 i starkt trafikerade gaturum samt i 

områden med mycket vedeldning. 

2014 uppgick utsläppen av kväveoxider i Västra Götaland till 19 500 ton. Länets totala utsläpp av 

partiklar (PM2,5) var 2600 ton år 2014. 

Miljöförvaltningen i Göteborg anger i sin årsrapport för 2015 att MKN för kvävedioxid för dygn och 

timme har överskridits vid mätstationerna i Haga och vid motorvägen i Gårda. Årsnormen klarades 

dock vid båda platserna. Man anger också att normerna för partiklar (PM10 och PM2,5) underskreds 

vid samtliga mätstationer. Angående miljökvalitetsmålet för Frisk luft konstaterar miljöförvaltningen 

att målen för kvävedioxid inte klarades, förutom målet för årsmedelvärde. Angående partiklar 

konstateras att målnivån inte klarades i flera gaturum. 

3.5 Landskap 
En övergripande beskrivning av landskapet och dess ingående beståndsdelar, samband och tidsdjup 

har gjorts i Trafikverkets pilotstudie Landskap i långsiktig planering (Trafikverket 2012, 2011:122). 

3.5.1 Beskrivning av landskapet 

Landskapet har formats och utvecklats av naturliga och människogivna processer. Västra Götaland 

erbjuder en rik variation av landskapstyper med sinsemellan unika karaktärsdrag. 

Landskapskaraktärsanalysen som presenteras i pilotstudien bygger på en indelning i 12 regionala 

landskapstyper. Kartan i Figur 17 visar dessa landskapstyper mot en topografisk karta och de beskrivs 

sedan närmare i Tabell 4.  

Generellt är småskaliga och varierade landskap som småbrutet sprickdalslandskap och 

mosaiklandskap (område 1, 5, 7) känsligare för påverkan från mer storskalig infrastruktur. 
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Figur 17. Den grova karaktäriseringen i regionala landskapstyper. Källa: Landskap i långsiktig planering, Trafikverket 

 

  

477



 
 

33 
 

Tabell 4. De olika landskapstypernas karakteristika samt exempel på karaktärsområden 

Landskapstyp  Karaktär  Karaktärsområden 

1- Kust och 

skärgård 

Brukat och öppet Varierad och småskalig struktur 

Fritidslandskap 

Tätbebyggda fiskesamhällen 

Bebyggelse i övergången mellan berg och dalbotten 

Stenindustritradition 

Kala hällar och bergknallar med ädellöv i brynzoner 

och klevor 

Bohuskusten 

2- Sjölandskap Milsvida utblickar 

Vassbälten och strandridåer 

Större samhällen vid åmynningarna – 

kommunikationsläge 

Vätternsänkan  

Vänerstranden 

3- Älvlandskapen Dalbotten omgiven av branta sidor med stor 

höjdskillnad 

Riktat landskap – överordnad struktur, infrastruktur, 

bebyggelse i pärlband 

Dalbotten av lera, intensivt brukad 

Tätorter vid mynningar och tillflöden 

Barriäreffekter tvärs dalgångar för människor och djur 

Göta älvs dalgång 

4- Storskaligt 

sprickdalsland- 

skap 

Riktat landskap 

Relativ höjdskillnad 150–300 m 

Uppodlad mark, bebyggelse, infrastruktur återfinns i 

dalgångar som är böljande eller backiga 

Gårdsbebyggelse och odlingsmark i krönlägen över  

högsta kustlinjen 

Större dalgångar kring vattendrag bryter in i 

strukturen 

Vattenrikt – sjöar, våtmarker 

Avrundade åsar 

Bullarebygden– 

Kynnefjäll  

Bottnarydsområdet  

Trakterna kring  

Borås–Ulricehamn 

5- Småbrutet 

sprickdalsland- 

skap 

Riktat i en småskalig struktur  

Relativ höjdskillnad ofta över 100 m 

Uppodlad mark, bebyggelse, infrastruktur återfinns i 

dalgångar som är flacka till böljande – några större 

sprickor/dalgångar är hårt exploaterade. 

Svårtillgängliga glest befolkade skogsområden på 

höjderna – friluftsvärden  

Vattenrikt – sjöar och våtmarker (vattenhållande 

förmåga) 

Korta utblickar – småskaligt  

Modern infrastruktur har medfört stora sprängningar, 

broar och fyllningar 

Göteborgs omland  

Bredjället–Svartedals- 

Området 

6- Skogs- och 

sjödominerat  

sprickdalslandskap 

Skogsområden 

Stort antal sjöar, ofta långsträckta i sprickor 

Bebyggelse, vägar och industrier vid vattendrag och 

sjöar 

Relativa höjdskillnader 75–200 m 

Dalslands sjösystem 

7- Mosaiklandskap Flackt böljande terräng med små relativa 

höjdskillnader 

Otydliga riktningar 

Odlingsmark med lövskog i dalgångar och sänkor – 

tätt vägnät 

Barrskogar på höjdområden – glest vägnät 

Lättodlade sedimentjordar – tidigt uppodlade (tidig 

bronsålder) 

Slättsjöar och våtmarksområden 

Kamelandskap (småkulligt och kalkrikt) 

Hästefjorden  

Kedumsbergen– 

Herrljunga– 

Slättsjöarna 
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8- Slättlandskap Flack grundstruktur – sedimentära jordar, tunga leror 

Storskaligt – långa utblickar 

Skiftade ensamliggande gårdar 

Finmaskigt vägnät 

Vattenfattigt (avvattnat), enstaka meandrande 

vattendrag – viktiga spridningskorridorer 

Biologiskt fattigt i storskaliga (rationaliserade) slätter 

– rikare där hagmarker och äldre träd finns 

Vegetation i anslutning till gårdar och vattendrag – 

större andel i mosaikartade slätter 

Medeltida struktur – kyrkspiror landmärken 

Järnvägshistoria med stationssamhällen och tydliga 

banvallar efter nedlagda banor 

Dalboslätten,  

Grästorpsslätten,  

Skara-Varaslätten,  

Vadsboslätten,  

Kåkindsslätten 

9- Backlandskap Böljande backlandskap som ger rumslighet utan 

tydliga riktningar 

Jordbruk med betesmarker, alléer, lövträdsbestånd/-

ridåer, stenmurar 

Hög kyrktäthet 

Bylägen 

Slingrande vägar 

Falbygden,  

Färgelandatrakten 

10- Åslandskap Isälvsavlagringar – ås- och dynformationer  

Tallskogsdominerat på sandiga, näringsfattiga jordar 

– särpräglad hedlikande skog 

Småsjöar, kärr och högmossar. 

Små, glest liggande gårdar och byar 

Glest vägnät 

Hökensås 

11- Storskaligt 

böljande  

landskap 

Större ådalar med bebyggelse, vägar och odling – 

uråldriga kolonisations- och handelsstråk. 

Höjdlägesbebyggelse, knuten till lättodlade 

moränjordar (över HK) 

Skogsdominerat – produktionsskog fattig på 

ekologiska värden 

Myr- och mossområden – biologiskt rika fågelmiljöer 

Sydsvenska högplatån,  

Södra Tiveden 

12- Platåberg Bergsbranter 90–335 m över omgivningen 

Varierad, rik flora och markanvändning 

Obebyggda, förutom Kinnekulle 

Glest vägnät 

Bergarterna har varit källa till industri 

Tydligt avläsbar historia 

Halle- och Hunneberg,  

Kinnekulle,  

Billingen,  

Mösseberget,  

Gerumsberget 

 

3.5.2 Natur och friluftsliv 

Den värdefulla naturen i Västra Götaland avspeglar sig också i de särskilt utpekade områden som 

finns för natur och friluftsliv i länet. Av Figur 18 framgår riksintressen för naturmiljö och friluftsliv 

samt Natura 2000-områden. Det finns också andra skyddade områden och särskilt utpekade 

områden som naturreservat och områden från tematiska inventeringar. 
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Figur 18. Riksintressen för natur, kultur och friluftsliv 

3.5.3 Kulturmiljö 

Områden av nationellt intresse för kulturmiljö är utpekade som riksintresse enligt Figur 18. 

Kulturmiljöer av särskilt intresse skyddas enligt Kulturminneslagen och kan röra sig om skyddade 

områden, bebyggelse och fornlämningar. 

3.6 Resurser tillgängliga för människan 

3.6.1 Areella näringar 

Av Sveriges totala landareal på cirka 41 miljoner hektar är över hälften eller 23,4 miljoner hektar 

klassad som produktiv skogsmark. I Västra Götaland finns cirka 1,3 miljoner hektar av dessa 

(Riksskogstaxeringen 2013). 

Sverige har ca 3 miljoner hektar jordbruksmark. Västra Götaland är det län som med drygt 0,5 

miljoner hektar har störst andel (Jordbruksverkets officiella statistik 2015). Jordbruksmarken är 

ojämnt fördelad i länet och är främst samlad i de stora slättområdena som Skaraborgsslätten och 

Dalboslätten. 

3.6.2 Vatten 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Riksdagen beslutade 2004 att Sverige ska delas in i fem 

vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste 
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vattendistrikt och omfattar hela Värmlands, Hallands och Västra Götalands län och till vissa delar 

Skånes län. Även Kronobergs, Örebro, Jönköping, Dalarna och Jämtlands län ingår i distriktet. 

Dessutom omfattas delar av Glomma och Trysilälven i Norge. En mindre del av Västra Götaland som 

avvattnas mot Vättern tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt. 

Inom Västra Götaland finns ett antal yt- och grundvattenförekomster som nyttjas för vår 

dricksvattenförsörjning. Det finns också ett antal vattenförekomster inom yt- och grundvatten som är 

särskilt utpekade med hänsyn till dricksvattenförsörjning, se Figur 19. Bland länets dricksvattentäkter 

kan nämnas Vänern och Göta älv, som försörjer ca 800 000 människor med dricksvatten och Öresjö 

öster om Borås, som försörjer ca 90 000 människor med dricksvatten. 

 

Figur 19. Dricksvattenresurser 
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4 Alternativ 
 

 

4.1 Alternativdiskussion 
Inom ramen för arbetet med revideringen av planen för transportinfrastrukturen har Beredningen 

för Hållbar Utveckling (BHU) beslutat att fördelningen mellan åtgärdsområden ska vara densamma 

som i gällande plan. Även om fördelningen mellan åtgärdsområdena (se avsnitt 1.1.3) är densamma 

så kan innehållet i respektive åtgärdsområde skilja sig från gällande plan. Planen går generellt mot 

mer fokus på brister och mindre fokus på enskilda objekt enligt beskrivningen av planeringssystemet 

i avsnitt 1.1.2.  

Planen utgår också från de övergripande strategier som tagits fram under de senaste åren. Ett sådant 

dokument är Vision Västra Götaland – det goda livet (Västra Götalandsregionen 2005). Ett annat är 

regionens målbild och utvecklingsstrategi för transportsystemet som uttrycks samlat i den regionala 

systemanalysen som antogs under inriktningsplaneringen i oktober 2016. 

Utgångspunkten är att planen ska jämföras med ett nollalternativ. Ett nollalternativ är befintlig 

situation utan att planen genomförs. Nollalternativet har i detta sammanhang konstaterats innebära 

att befintlig plan kvarstår. Då fördelningen mellan åtgärdsområden för den framtida planen samt 

befintlig plan är den samma kan skillnaderna mellan planalternativ och nollalternativ antas vara 

ganska begränsad. 

Slutsatserna av miljöbedömningen av den föregående planen (2014-2025) var att den inte uppfyllde 

kraven inom fokusområde klimat utifrån vilken klimatreduktion man kunde anta det vara rimligt att 

planen skulle hantera. I arbetet med revidering av planen har det därför varit ett särskilt fokus på 

alternativ utifrån klimatmålen. 
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Länsstyrelsen och flera andra remissinstanser framförde vid samråd om miljöbedömningens 

avgränsning att MKB:n, enligt miljöbalkens krav, ska inkludera alternativ. Till exempel alternativ med 

tydligare miljöinriktning med större andel åtgärder som främjar kollektivt resande och cykling. Ett 

sådant alternativ bör utgå ifrån vad det är rimligt att den regionala planen ska hantera för att de 

nationella och regionala klimatmålen ska kunna uppfyllas. 

En bedömning av vilka utsläppsmängder som det är rimligt att den regionala planen skulle kunna 

hantera har gjorts enligt bilaga 6. Utifrån detta har sedan ett teoretiskt klimatalternativ tagits fram. 

Även för ett sådant klimatalternativ kan konstateras att det inte klarar av att uppfylla klimatmålen, 

men att det ändå går ”i rätt riktning”. Anledningen är att planeringen av transportinfrastrukturen 

bygger på investeringar i nya och befintliga strukturer och att det även krävs andra åtgärder och 

styrmedel för att genomföra förändringar. Den typen av åtgärder arbetar Västra Götalandsregionen 

för i andra sammanhang, t ex via gröna resplaner (En grön resplan är en handlingsplan för mer 

hållbara och effektiva tjänsteresor och pendlingsresor i en verksamhet). 

Utifrån resonemanget ovan hanterar MKB:n tre alternativ: planalternativet, klimatalternativet och 

nollalternativet. Klimatalternativet är ett teoretiskt alternativ som endast studerar vad som krävs för 

att uppfylla de nationella och regionala klimatmålen genom en annan fördelning mellan 

åtgärdsområdena. Klimatalternativet innehåller dock inga andra preciseringar av hur medlen ska 

användas.  En tydligare precisering av klimatalternativet framgår av bilaga 6. 

De tre alternativen har en fördelning av medel mellan åtgärdsområdena enligt Tabell 5. Vad 

fördelningen innebär för innehållet i respektive alternativ preciseras ytterligare i beskrivningen av 

alternativ nedan. 

Åtgärdsområden Nollalternativ 

Fördelning 

gällande plan 

2014-2025  

Planalternativ 

Beslutad fördelning 

2018-2029 

klimatalternativ 

Utgångspunkt i 

klimatåtaganden 

2018-2029 

Regionala vägåtgärder  53 % 53 % 10 % 

Kollektivtrafik 20 % 20 % 35 % 

Samfinansiering 

järnväg i nationell plan 

11 % 11 % 15 % 

Cykel 7 % 7 % 35 % 

Bidrag kommuner 5 % 5 % 0 % 

Övrigt 2 % 2 % 5 % 

Samfinansiering väg i 

nationell plan 

2 % 2 % 0 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 

Tabell 5. Fördelning av medel per åtgärdsområde för de tre alternativen. 
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4.2 Beskrivning av planalternativet i relation till nollalternativet 
Västra Götalandregionens ekonomiska ram för perioden 2018–2029 är 6 590 miljoner kr. Planen har 

samma fördelning inom åtgärdsområden som den förra planen (nollalternativet), se Figur 20. 

 

Figur 20. Fördelning mellan åtgärdsområden i miljoner kronor samt procent av den totala ramen, totalt 2018–2029 

Nedan preciseras innehållet i planalternativet och en jämförelse görs med vad det innebär för 

skillnader i relation till den gällande planen (nollalternativet).  

4.2.1 Regionala vägåtgärder (53 % av det totala plananslaget) 

Anslaget till Regionala vägåtgärder fördelas mellan fem olika användningsområden enligt Tabell 6. 

Jämfört med gällande plan har andelen som går till namngivna objekt reducerats. I den gällande 

planen stod antalet namngivna objekt för knappt 40 % av medlen och i det nya planförslaget är 

motsvarande siffra ca 25 %. Samtliga namngivna objekt har byggstart inom år 1-6. Samtliga 

namngivna objekt ingick också i föregående plan och inga ytterligare objekt har tillkommit. De objekt 

som nämns i planen framgår av bilaga 1 . 

Då andelen medel som går till namngivna objekt minskat jämfört med nollalternativet har istället 

andelen medel som går till brister ökat. Detta ligger i linje med beskrivningen av planeringssystemet i 

avsnitt 1.1.2. Bristerna avser objekt över 25 miljoner kronor och har prioriterats utifrån underlag från 

kommunalförbunden. Prioriterade brister planeras bli föremål för åtgärdsvalsstudier och landa i 

konkreta åtgärder. Bristerna kan lösas med olika typer av åtgärder och innebär en friare användning 

av planens medel än namngivna objekt. De kan t ex lösas både med vägåtgärder, 

kollektivtrafikåtgärder, cykelåtgärder eller andra typer av åtgärder. Prioriterade brister framgår av 

Figur 21. 

Andelen medel för stråk har också utökats något jämfört med nollalternativet. Medlen till stråk avser 

kostnadseffektiva åtgärder som var och en understiger 25 miljoner kronor. Huvudsyftet är att skapa 

bättre möjligheter till arbets- och studiependling i stråken med bil och kollektivtrafik. Ett hela resan 

perspektiv bör anläggas där exempelvis anslutande gång- och cykelbanor, hållplatser och 
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pendelparkeringar beaktas. De prioriterade stråken är desamma som i föregående plan och framgår 

av bilaga 1 och 3. 

Fördelning inom regionala 

vägåtgärder 

Nollalternativ Planalternativ 

Namngivna objekt  65 % 45 % 

Brister  8 % 18 % 

Mindre vägnätet 8 % 15 % 

Stråkpotter 12 % 15 % 

Smärreåtgärder  7 % 7 % 

Summa 100 % 100 % 

Tabell 6. Fördelning inom åtgärdsområde regionala vägåtgärder 

 

Figur 21. Sammanställning av kommunalförbundens prioriterade brister inom åtgärdsområdet regionala vägåtgärder där 
de rödmarkerade är de högst prioriterade bristerna.    

Planen innehåller också utökade medel till det mindre vägnätet i jämförelse med nollalternativet.  

Planen lyfter särskilt fram det mindre vägnätets betydelse för näringslivets transporter samt arbets- 

och studiependling. Detta ligger bl a i linje med den regionala godstransportstrategin. 
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4.2.2 Kollektivtrafikåtgärder (20 % av det totala plananslaget) 

Avser särskilda kollektivtrafiksatsningar med bl a resecentrum och brister i kollektivtrafiksystemet. 

Här ingår ett antal namngivna objekt, bl a resecentrum i Angered, Stenungsund och Lerum samt ett 

antal resecentrum längs Västlänken. Här ingår också fyra stycken linbanestationer i Göteborg. 

Några av objekten finns med från gällande plan (nollalternativet), men flera är nya, se bilaga 2. 

4.2.3 Samfinansiering av järnväg i nationell plan (11 % av det totala plananslaget) 

Avser behov av åtgärder för att höja och återställa standarden på de järnvägar som är viktiga för 

regiontrafiken (utöver stambanorna). Samfinansieringen innebär i första hand motprestation på 

nationell nivå. 

Motsvarande andel medel fanns med i föregående plan. 

4.2.4 Cykel (7 % av det totala plananslaget) 

Inom potten inryms åtgärder som utökar det sammanhängande cykelvägnätet och som höjer 

trafiksäkerheten. Den fortsatta satsningen inom åtgärdsområdet cykel ska följa upp den politiska 

viljeinriktningen som uttrycks i antagen cykelstrategi. 

Motsvarande andel medel fanns med i föregående plan. 

4.2.5 Bidrag till kommuner (5 % av det totala plananslaget) 

Avser bidrag till åtgärder som syftar till att stimulera kommuner att genomföra åtgärder för ökad 

trafiksäkerhet och miljö på och i anslutning till kommunala vägar. Trafiksäkerhetsåtgärder som kan 

komma ifråga ska främst gynna de oskyddade trafikanterna och se till barns situation i trafiken. Det 

kan handla om planskilda korsningar, gångvägar och transportinformatik. Åtgärder som gynnar 

anslutningar till kollektivtrafik prioriteras. 

Motsvarande andel medel fanns med i föregående plan. 

4.2.6 Övrigt (2 % av det totala plananslaget) 

Inom åtgärdsområdet finns möjlighet att ge bidrag till flygtrafikanläggningar, sjöfart och till 

lågtrafikerade landsbygdsvägar. Den gällande planen innebar här bidrag till drift och investeringar för 

Trollhättan-Vänersborgs flygplats. 

4.2.7 Samfinansiering väg i nationell plan (2 % av det totala plananslaget) 

Samfinansiering av väg i nationell plan avser för både planalternativ och gällande plan E20 Alingsås – 

Vårgårda. 

4.3 Klimatalternativ 
När klimatalternativet tagits fram har fokus varit på vad som ur klimatmålssynpunkt är rimligt att den 

regionala planen ska hantera. Nuvarande klimatmål för Västra Götalandsregionen avser en minskning 

av de klimatpåverkande utsläppen med 80 procent till år 2030 jämfört med år 1990. Detta innebär en 

total minskning av utsläppen med 2,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Denna minskning kan ske 

genom en rad åtgärder som inkluderar bland annat elektrifiering, alternativa bränslen, minskat 

resande och åtgärder inom såväl stadsplanering som regional infrastrukturplanering. Utredningen 

Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) har kartlagt vilken potential för utsläppsminskningar som finns för 

olika åtgärder för att uppnå den totala minskningen med 80 procent till 2030. Den stora merparten 

av minskningen sker till följd av andra åtgärder än vad som ingår i den regionala infrastrukturplanen 
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eller övrig infrastruktur. Ett antal procent bör dock hanteras av infrastrukturen. Den regionala planen 

i Västra Götaland motsvarar enligt Trafikverket 11 procent av de totala infrastrukturmedlen för 

åtgärder inom Västra Götalandsregionen (Nationell plan och Regional plan). Utifrån detta 

konstateras att den regionala planen för Västra Götaland bör hantera 0,2 – 1,2 procent av den totala 

minskningen eller 4 200 – 25 000 ton koldioxidekvivalenter per år, se bilaga 6. 

Planens grova indelning i brister och potter gör det svårt att göra en noggrann beräkning och 

osäkerheterna är stora. Det klimatalternativ som visas i Tabell 5 visar dock på en möjlighet till ett 

trendbrott där planens klimatpåverkan kan börja minska. Anledningen till att det inte går att skapa 

ett klimatalternativ som tar hela ansvaret för utsläppsminskningen är att planeringen av 

transportinfrastrukturen bygger på investeringar i nya och befintliga strukturer och att det även krävs 

andra åtgärder och styrmedel för att genomföra förändringar. Den typen av åtgärder arbetar Västra 

Götalandsregionen för i andra sammanhang, t ex via gröna resplaner, alternativa bränslen för 

kollektivtrafiken osv. Det kan även krävas nationella styrmedel och incitament. 
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5 Miljökonsekvenser av studerade alternativ 
 

 

Denna miljökonsekvensbeskrivning görs på en övergripande nivå med syftet att fånga in effekterna 

av planen som helhet. Det kan finnas stora variationer mellan enskilda objekt även inom samma 

åtgärdskategori, men strävan har varit att värdera helheten. I tidiga planeringsskeden som detta har 

heller inte åtgärder som förebygger eller mildrar eventuell skadlig påverkan av enskilda objekt 

studerats i detalj, eftersom detta i hög grad beror på anläggningens sträckning och utformning.  

I detta kapitel bedöms miljökonsekvenserna av planalternativet och klimatalternativet i förhållande 

till nollalternativet. Det bör poängteras att en positiv utveckling i förhållande till nollalternativet inte 

nödvändigtvis medför en absolut positiv miljöpåverkan i förhållande till nuläget.  

Konsekvensbedömning görs för de fyra fokusområdena Klimat, Hälsa och livskvalitet, Landskap samt 

Resurser tillgängliga för människan. För respektive fokusområde redovisas bedömningsgrunder samt 

konsekvenser för respektive alternativ. I kapitel 6 görs sedan en samlad bedömning där grad av 

måluppfyllelse bedöms utifrån miljöaspekter och miljökvalitetsmål. 
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5.1 Klimat 

5.1.1 Bedömningsgrunder  

Klimat har Trafikverket i sitt förslag till bedömningsgrunder delat upp i tre delaspekter: 

 Trafikens klimatpåverkan 

 Robust planering – hur åtgärderna passar in i ett samhälle där klimatmål nås 

 Infrastrukturhållningens klimatpåverkan – från byggande, drift och underhåll 

Infrastrukturhållningens klimatpåverkan följs upp genom nyckeltal på nationell nivå. Det bedöms inte 

tillföra något ytterligare att hantera den regionalt och den har därför inte studerats vidare. 

Ett mått på trafikens klimatpåverkan är utsläpp av luftföroreningar. Det bedöms genom utvecklingen 

av olika ämnen, vilka hämtas från respektive samhällsekonomisk objektbeskrivning (SEB) för 

namngivna objekt. CO2 är en lämplig indikator för trafikrelaterade utsläpp. För de objekt där SEB inte 

upprättats har schabloner använts, enligt bilaga 6. För en övergripande bedömning har också det 

totala trafikarbetet studerats, dvs antal fordonskilometer. Detta utifrån att ett minskat trafikarbete 

medför minskat utsläpp av CO2. 

Robust planering handlar om hur åtgärder i planen passar in i en framtid där klimatmål kan nås. Det 

handlar om en framtid där biltrafiken minskar och lastbilstrafiken inte ökar. Transportsystemet 

behöver vara redo för den omställning som kommer att behövas om klimatmålen ska uppnås. 

Miljömålsberedningens betänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” (SOU 2016:47) 

uttryckte det på detta sätt under rubriken Transporteffektivt samhälle: 

”Åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn genom att verka för ett samhälle med ett 

mer effektivt och klimatsmart transportarbete är en viktig del i det långsiktiga omställningsarbetet. 

En del i detta är att göra gång-, cykel och kollektivtrafik till normgivande i planeringen i större 

tätorter, samt att resor med buss och tåg underlättas vid planering av infrastruktur mellan tätorter.” 

Utifrån detta görs en bedömning av i vilken grad planen skapar förutsättningar för att kollektivtrafik 

gång och cykel blir normgivande i planeringen. Andra bedömningar av hur planen påverkar möjlighet 

till omställning och uppmuntrar till bättre kollektivtrafik, gång och cykel är om och i vilken grad 

planen bidrar till förtätning eller utspridning och om planen bidrar till ökad kollektivtrafik. 

5.1.2 Planalternativ och nollalternativ 

Nuvarande klimatmål för Västra Götalandsregionen avser en minskning av de klimatpåverkande 

utsläppen med 80 procent till år 2030 jämfört med år 1990. Denna minskning kan ske genom en stor 

rad åtgärder som inkluderar bland annat elektrifiering, alternativa bränslen, minskat resande och 

åtgärder inom såväl stadsplanering som regional infrastrukturplanering. 

Utredningen Fossilfrihet på väg har kartlagt vilken potential för utsläppsminskningar som finns för 

olika åtgärder för att uppnå den totala minskningen med 80 procent till 2030. Den stora merparten 

av den potentiella minskningen sker till följd av andra åtgärder än vad som ingår i den regionala 

infrastrukturplanen eller övrig infrastruktur. Av diskussionen om alternativ i avsnitt 4.1 framgår att 

den regionala planen för varje år bör hantera en minskning med 4 200 – 25 000 ton 

koldioxidekvivalenter.  
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Utifrån detta har en beräkning gjorts av planens påverkan (CO2-ekvivalenter) utifrån ingående 

åtgärdsområden inklusive namngivna objekt. Hur beräkningen genomförts framgår av bilaga 6 och 

resultatet framgår av Tabell 7. 

Resultatet visar att utsläppen av CO2 kommer att öka något under planperioden. Anledningen till 

detta är framför allt investeringarna i vägåtgärder. Sammanställning av tillgängliga 

samhällsekonomiska bedömningar från namngivna objekt visar också på en ökning av CO2. 

Planalternativet bygger på samma fördelning mellan åtgärdsområden som nollalternativet. Det 

innebär att planalternativet och nollalternativet borde vara relativt likvärdiga. I jämförelse med 

nollalternativet har dock planalternativet en mindre andel medel bundna till namngivna objekt (ca  

25 % mot knappt 40 %). Planalternativet har istället en ökad andel medel avsatta för stråk och 

brister. Dessa bedöms kunna innehålla andra typer av åtgärder än enbart vägåtgärder och 

planalternativet bedöms därför som något mer positivt än nollalternativet. Detta är under 

förutsättning att inte alla brister löses med åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 4. Då de 

namngivna objekten ligger tidigt under planperioden är det liten skillnad mellan planalternativ och 

nollalternativ under de första åren fram till 2022. Skillnaderna ligger i den senare delen av 

planperioden och med ett fortsatt planeringssystem kring bister och stråk bedöms också 

möjligheterna till ytterligare reduktion under kommande planperiod (långsiktigt mål mot 2045/2050) 

öka. 

Utifrån satsningen på stråk och brister bedöms planalternativet också kunna tillgodose den robusta 

planeringen något bättre än nollalternativet och bättre kunna fånga upp och anpassa åtgärder till 

förtätad bebyggelse, kollektivtrafik samt gång- och cykel. Både planalternativet och nollalternativet 

ligger dock långt från möjligheten att kunna uppfylla de klimatmål som det bedöms som rimligt att 

planen ska klara. 

Åtgärdsområde Plan-

alternativ 

[Andel av 

budget] 

Påverkan 

[ton CO2-

ekv.] 

Klimat-

alternativ 

[Andel av 

budget] 

Påverkan 

[ton 

CO2-

ekv.] 

Regionala 

vägåtgärder 

53 % +3 800 10 % +700 

Kollektivtrafik 20 % -800 35 % -1400 

Samfinansiering 

av järnväg i 

nationell plan 

11 % -600 15 % -800 

Cykel 7 % -300 35 % -1 500 

Bidrag till 

kommuner 

5 % -0 5 %, enbart 

cykel 

-200 

Samfinansiering 

av väg i 

nationell plan 

2 % +150 0 % 0 

Övrigt 2 % -0 0 % 0 

Total 100 % +2 250 100 % -3 200 

Tabell 7. Utsläpp av koldioxidekvivalenter per år och alternativ 
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Angående det totala trafikarbetet så visar statistik från Västra Götaland att den genomsnittliga 

körsträckan med bil per person i Västra Götalands län har minskat under flera år men år 2015 skedde 

en ökning. Körsträckan per person ökade med 10 mil jämfört med året innan till 656 mil. Göteborgs 

kommun hade den kortaste körsträckan, 480 mil per person, 10 mil längre än föregående år, se Figur 

22. Då nollalternativet är en del av denna utveckling och planalternativet har samma 

åtgärdsfördelning bedöms åtgärderna i den regionala planen i det korta perspektivet inte bidra till ett 

förändrat trafikarbete i någon större omfattning. Under den senare delen av planperioden kan dock 

ett ökat fokus på brister leda till åtgärder som successivt minskar trafikarbetet något. 

 
Figur 22. Antal körda mil med bil i genomsnitt per länsinvånare och år. I körsträckorna ingår även de mil som blivit körda 
utanför länet och i utlandet. Med län avses Västra Götaland. Källa: Miljomal.se 

5.1.3 Klimatalternativ 

Klimatalternativet innebär en annan fördelning av medel mellan åtgärdsområdena där en betydligt 

mindre andel satsas på vägåtgärder och andelarna i stället ökar för åtgärdsområdena cykeltrafik och 

kollektivtrafik. Klimatalternativet visar på en något bättre bild än planalternativet då det innebär att 

utsläppen av CO2 minskar enligt Tabell 7. Även med den stora förändring av fördelningen mellan 

åtgärdsområden som görs jämfört med planalternativet så är dock minskningen inte tillräcklig för att 

länstransportplanen ska klara att ta sin andel av den utsläppsminskning som behövs för att nå 

klimatmålen. Klimatalternativet visar dock att det är möjligt att vända trenden och gå mot successivt 

minskade utsläpp.  

Då klimatalternativet är ett teoretiskt alternativ har inga bedömningar kunnat göras av ingående 

objekt eller andra satsningar. Mycket översiktligt kan dock konstateras att klimatalternativet även 

bedöms som positivt när det gäller möjligheterna att svara upp mot en robust planering. 

Det kan konstateras att schabloner för beräkning av klimatpåverkan från åtgärdsområden av naturen 

är grova och endast ger en indikation på hur planen påverkar klimatet. Dessa blir även grövre i takt 

med att planalternativet i större grad är odefinierat genom förskjutningen från konkreta objekt till 

potter och brister. Det är dock tydligt att fortsatta satsningar på primärt vägåtgärder inte bidrar till 

att uppnå klimatmålen. Utredningen fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) visar tydligt behovet av 

minskad efterfrågan på transporter, ökad transporteffektivitet och ökad användning av kollektivtrafik 

utöver satsningar på energieffektivare fordon, biodrivmedel och elektrifiering.  
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5.2 Hälsa och livskvalitet 

5.2.1 Bedömningsgrunder  

Hälsa och livskvalitet föreslår Trafikverket delas upp i miljöaspekterna: 

 Människors hälsa 

 Befolkning 

 Luft 

Människors hälsa innefattar dessutom delaspekterna 

 Buller och vibrationer 

 Aktivt resande 

 Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet avser risk för olyckor inom väg- och järnvägssystemet. Det följs upp nationellt och det 

bedöms inte tillföra något ytterligare att hantera det regionalt och det har därför inte studerats 

vidare. 

För buller och vibrationer finns nationella riktvärden. Buller har bedömts genom bullerutveckling för 

namngivna objekt samt GIS-analys mot bullerkartläggningen för länet.  

Aktivt resande avser möjlighet till fysisk aktivitet som gång och cykel. Detta har även en koppling till 

de nationella folkhälsomålen. Dessa har mål avseende bland annat möjlighet till fysisk aktivitet och 

möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället. Utifrån detta har åtgärderna följts upp mot 

möjlighet till fysisk aktivitet. Det innebär möjligheten för trafikanter att förflytta sig med cykel eller 

till fots. Dessa kan även vara betydande inslag vid kollektivtrafik. 

För att mäta effekterna av ökat aktivt resande har DALY-beräkningar genomförts. DALY står för 

Disability Adjusted Life Years (Funktions-justerade levnadsår) och ger ett mått över den totala 

sjukdomsbördan i ett land eller i en region. Metodiken beskrivs ytterligare i bilaga 7. 

Miljöaspekten befolkning hanterar följande delar: 

 Möjligheten att resa med cykel och till fots och möjligheten att resa med kollektivtrafik 

 Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status 

 Jämställdhet mellan kvinnor och män 

 Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand 

 Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning 

 Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och behov 

Uppföljningen sker utifrån de samhällsekonomiska bedömningarna för namngivna objekt samt 

bedömning av vilka ytterligare satsningar som ingår avseende bl a cykel och kollektivtrafik. Här finns 

även ett samband med delaspekten aktivt resande. 

Luftföroreningar har bedömts utifrån indikatorerna under klimat. Ämnen som går att följs upp är NOx 

och partiklar. Dessa hämtas från samhällsekonomiska beräkningar för namngivna objekt. 
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Regeringen har fastställt preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft, om högsta halt av partiklar, 

NO2 och marknära ozon. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och nivåerna är betydligt 

lägre än de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna. Utifrån beräkningar och bedömningar har det 

bedömts om alternativen bidrar till att: 

 klara MKN 

 klara Frisk lufts preciseringar av NO2 och partiklar 

5.2.2 Planalternativ och nollalternativ 

5.2.2.1 Människors hälsa - buller och vibrationer 

Planalternativet innehåller ett antal namngivna objekt. I de fall där trafiken flyttas längre från 

bebyggelse och färre bostäder utsätts för buller och vibrationer leder objektet generellt till 

förbättringar vad gäller antal personer som är exponerade för höga buller- och vibrationsnivåer. 

Exempel på sådana objekt är förbifart Lidköping och väg 168 Ekelöv-Kareby. Andra objekt kan leda till 

ökat buller, men åtgärder för att reducera detta ingår som en åtgärd i objektet. De tysta områden 

som kartlagts av länsstyrelsen och Göteborgsregionen bedöms inte heller påverkas i någon större 

omfattning. 

De åtgärdsområden som inte innehåller namngivna objekt är generellt svårare att utvärdera och här 

är osäkerheterna större. Satsningar på ökad kollektivtrafik och järnvägstrafik är positivit ur många 

aspekter, men kan medföra ökat buller och vibrationer. I de flesta fall bedöms dock dessa satsningar 

inte medföra nya korridorer i landskapet utan förändringar i anslutning till befintliga strukturer. Det 

kan också innebära andra typer av bränslen och system som är positiva ur bullersynpunkt, som ökat 

antal elfordon och linbana. 

Förutsättningarna bedöms vara desamma i planalternativet och nollalternativet. 

5.2.2.2 Människors hälsa – aktivt resande 

Planalternativet innebär en fortsatt satsning på cykeltrafik och kollektivtrafik med samma andel 

medel som i den föregående planen (nollalternativet). En grov uppskattning av avsatta medel för 

cykeltrafik visar att de räcker till ca 130 km ny cykelväg. Med hjälp av DALY-metoden har det ökade 

aktiva resandet som detta innebär i form av gång- och cykeltrafik räknats om i vårdbesparingsvärde. 

Beräkningen är grov och bygger på många antaganden. Beräkningen bygger på att utbyggnaden 

enligt planen innebär att det aktiva resandet ökar med 1 %.  Omräknat till ett penningvärde ger det 

ett indikativt värde för gång på 104 besparade miljoner kr/år, och för cykel 23 besparade  

miljoner kr/år, se vidare bilaga 7. 

Förutsättningarna bedöms under den senare delen av planperioden vara något bättre för 

planalternativet än nollalternativet då planalternativet skapar ökade möjligheter till satsningar på 

brister, vilket bedöms gynna gående och cyklister. Planalternativets nya objekt för kollektivtrafik med 

t ex linbana bedöms också som positivt i jämförelse med nollalternativet. 

5.2.2.3 Befolkning 

Både planalternativ och nollalternativ innebär förslag på satsningar som gynnar kollektivtrafik, 

cykeltrafik och trafiksäkerhet. Detta är satsningar som generellt är positivt för miljöaspekten 

befolkning. Den nationella resvaneundersökningen visar att kvinnor nyttjar kollektivtrafiken mer än 

män, vilket gör att satsningar på kollektivtrafik är positivt för jämnställdheten. Det innebär å andra 
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sidan att den största potentialen för att öka andelen kollektivtrafik finns hos män. Även tillgänglighet 

avseende socioekonomisk status och tillgänglighet för barn och personer med funktionsnedsättning 

bedöms öka vid satsningar på kollektivtrafik. Flera av de namngivna objekten innehåller också delar 

som gynnar gång- och cykeltrafik och trafiksäkerhet, t ex ingår cykelväg, koppling till busshållplatser 

och planskild gc-port i ett par av objekten.  

Planalternativet bedöms generellt uppfylla dessa behov något bättre än nollalternativet då 

planalternativet har mer medel tillgängliga att åtgärda brister och stråk, vilket bedöms gynna 

miljöaspekten befolkning. 

5.2.2.4 Luft 

Den generella utvecklingen i samhället bedöms innebära en fortsatt minskning av de totala utsläppen 

av kväveoxider från fordon tack vare en fortsatt teknisk utveckling. EU-direktivet om nationella 

utsläppstak, som trädde i kraft i december 2016, skärper kraven på utsläpp av fem ämnen, bland 

annat kväveoxider, flyktiga organiska ämnen (VOC) och små partiklar. Direktivet kommer att medföra 

att antalet förtida dödsfall i Europa på grund av luftföroreningar halveras mellan 2005 och 2030. För 

Sverige innebär direktivet också att transporten av luftföroreningar från övriga Europa kommer att 

minska. Även om utsläppen minskar är dock bedömningen att miljökvalitetsmålet Frisk luft inte 

kommer att klaras. 

Skärpta avgaskrav på motorfordon medförde att halterna av kvävedioxid i tätortsluften har minskat 

sedan 1990-talet. Halterna är dock fortfarande höga i främst större städer. I Västra Götaland finns 

uppmätta årsmedelvärden i urban bakgrundsmiljö för Göteborg på 21 mikrogram per kubikmeter 

som årsmedelhalt och därmed överskreds miljökvalitetsmålet. I vissa gaturum har halterna varit 

betydligt högre och periodvis har även miljökvalitetsnormerna överskridits under de senaste åren. 

Partiklar uppstår vid förbränning, men bildas också vid slitage av bromsar, vägbanor och däck, särskilt 

dubbdäck. I Göteborg har halterna i urban bakgrundsmiljö varit strax över miljökvalitetsmålet de 

senaste åren. Halterna är betydligt högre vid starkt trafikerade gator och periodvis har 

miljökvalitetsnormerna överskridits. 2014 uppgick utsläppen av kväveoxider i Västra Götaland till 19 

500 ton. Länets totala utsläpp var partiklar (PM2,5) var 2600 ton år 2014. 

En sammanställning av tillgängliga samhällsekonomiska bedömningar för namngivna objekt visar att 

planalternativet innebär en ökning av emissionerna av NOx med ca 2 ton per år och oförändrade 

emissioner när det gäller partiklar. Underlaget omfattar dock bara ett par av de namngivna objekten, 

varför det är mycket bristfälligt. 

Miljöförvaltningen i Göteborg anger i sin årsrapport för 2015 att MKN för kvävedioxid för dygn och 

timme har överskridits vid mätstationerna i Haga och vid motorvägen i Gårda. Årsnormen klarades 

dock vid båda platserna. Man anger också att normerna för partiklar (PM10 och PM2,5) underskreds 

vid samtliga mätstationer. Angående miljökvalitetsmålet för Frisk luft konstaterar miljöförvaltningen 

att målen för kvävedioxid inte klarades, förutom målet för årsmedelvärde. Man konstaterar också att 

målnivån för partiklar överskreds i flera gaturum.  

Sammanfattningsvis bedöms planalternativet ha ökade möjligheter att förbättra luftkvaliteten 

jämfört med nollalternativet. Detta främst p g a att andelen medel knutna till namngivna objekt 

reduceras. Möjligheten att klara MKN för luftkvalitet är svårast i större tätorter, främst Göteborg. 
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Med föreslagna satsningarna på kollektivtrafik, med bl a flera nya resecentrum, bedöms möjligheten 

att klara MKN öka jämfört med idag. 

Skillnaderna mellan planalternativet och nollalternativet är små under de första åren och varken 

planalternativet eller nollalternativet bedöms kunna klara miljökvalitetsmålet Frisk luft eller de 

regionala tilläggsmålen till år 2020. Med den ökade flexibilitet som byggs in i planeringssystemet 

kring brister och stråk bedöms dock möjligheterna i särskilt planalternativet öka under senare delen 

av planperioden. 

5.2.3 Klimatalternativ 

Då klimatalternativet inte anger några specifika objekt går det inte att analysera hälsoaspekten 

utifrån detta. Generellt kan dock konstateras att klimatalternativets höga andelar medel för 

kollektivtrafik och cykel bedöms som positivt ur hälsosynpunkt och att de framför allt bedöms kunna 

bidra till positiva effekter för miljöaspekterna befolkning och luft. DALY-beräkningarna har utgått från 

ett alternativ som innebär 650 km ny cykelväg samt utökade satsningar på information kring cykel- 

och kollektivtrafik, vilket skulle öka det aktiva resandet med 10 %. Omräknat till ett penningvärde ger 

det ett indikativt värde för gång på 1040 besparade miljoner kr/år och för cykel 230 besparade 

miljoner kr/år, se vidare bilaga 7. 

När det gäller miljöaspekten hälsa kan även ökade satsningar på kollektivtrafik medföra ökat buller. 

Det bedöms dock inte ge sämre förutsättningar än planalternativet. 

5.3 Landskap  

5.3.1 Bedömningsgrunder 

Fokusområde landskap föreslås av Trafikverket delas upp i tre miljöaspekter: 

 Biologisk mångfald, växt och djurliv 

 Landskap – form och skala 

 Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv samt bebyggelse 

Biologisk mångfald hanterar bl a: 

 Infrastrukturens barriäreffekt och mortalitet 

 Grön infrastruktur 

 Intrång och störning 

Grön infrastruktur är ett nätverk av värdefull natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter 

och djur och till människors välbefinnande. 

Bedömningen av biologisk mångfald sker utifrån i vilken grad planen tar skyddade områden i anspråk 

samt om det finns risk för att skyddade arter berörs. Detta följs upp genom GIS-analys för namngivna 

objekt och riskbedömning i övrigt. Utifrån namngivna objekt kan även risken för ökade 

barriäreffekter och splittring av landskapet analyseras. 

Förändrade utsläppsnivåer enligt avsnitt Klimat har även betydelse för den biologiska mångfalden då 

minskade utsläpp av växthusgaser också innebär minskade utsläpp av andra luftföroreningar som 

orsakar försurning och övergödning. 

495



 
 

51 
 

Med landskap avses både helhetsbilden av landskapet samt dess betydelse för natur, kultur och 

människa. Landskapets helhet kan mätas med GIS-analyser som visar ingående objekts eventuella 

fragmentering av landskapet. Trafikverket har även tagit fram en riktlinje för landskap (TDOK 

2015:0323) som anger Trafikverkets ambitionsnivå. 

Utöver landskapets helhet har GIS-analyser använts för att klarlägga om kulturhistoriskt utpekade 

områden berörs. 

5.3.2 Planalternativ och nollalternativ 

5.3.2.1 Landskap – form och skala 

Infrastruktur påverkar landskapet på ett genomgripande sätt, såväl den befintliga infrastrukturen 

som den planerade. Den utgör ett nät för att försörja människors behov för att kunna leva, röra sig 

och verka i landskapet. Den påverkar den sammansatta upplevelsen av landskapet – en helhet av 

landskapets form och rumslighet, dess ekologi och tidsdjup (kulturhistoria). Att miljöbedöma hur en 

regional plan för infrastruktur påverkar landskapet, är en uppgift som innehåller flera utmaningar. 

Framför allt är det svårt att miljöbedöma de andelar som inte ingår i namngivna objekt utan som 

enbart är potter eller medel till åtgärdsområden. Då denna del har ökat jämfört med nollalternativet 

blir osäkerheterna också större. 

Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya vägsträckningar. Dessa medför störst risk för att 

skapa nya barriärer i landskapet och medföra risker för att känsliga landskap, värdefulla naturmiljöer 

och kulturmiljöer tas i anspråk. Sett till planen som helhet står dock dessa objekt för en mycket liten 

del. Av de namngivna objekten anges i de samhällsekonomiska bedömningarna att de flesta objekten 

i någon form tagit hänsyn till Trafikverkets riktlinje för landskap. 

Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det svårt att dra några konkreta 

slutsatser. Ett åtgärdsområde som kollektivtrafik medför till stor del satsningar i storstadsområden, 

vilket inte bedöms påverka miljöaspekterna i någon större omfattning. 

Jämfört med nollalternativet medför planalternativet en ökad satsning på förbättringar i det mindre 

vägnätet. Detta kan röra sig om vägar som i ökad grad följer landskapets former och som även har 

kulturhistoriska anor. Det bedöms därför finnas en ökad risk att satsningen på det mindre vägnätet 

kan påverka landskap, kultur- och naturmiljöer något mer än nollalternativet. Detta gäller särskilt om 

de landskapstyper enligt Tabell 4 berörs som är småskaliga och innehåller fina strukturer och lång 

historisk kontinuitet. 

5.3.2.2 Biologisk mångfald, växt- och djurliv 

Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya vägsträckningar. Dessa medför störst risk för att 

skapa nya barriärer i landskapet och medföra risker för att värdefulla naturmiljöer tas i anspråk. Sett 

till planen som helhet står dock dessa objekt för en mycket liten del. De innehåller också möjlighet till 

kompensationsåtgärder med t ex faunapassager. Två objekt (aktuella delar av väg 160 och väg 49) 

anger att det passerar inom något av de riksintressen som anges i Figur 18. Väg 49 passerar även i 

anslutning till Natura 2000-område och naturreservat. 

Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det svårt att dra några konkreta 

slutsatser. Ett åtgärdsområde som kollektivtrafik medför till stor del satsningar i storstadsområden, 

vilket inte bedöms påverka miljöaspekterna i någon större omfattning. Flera av de prioriterade 
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stråken samt befintliga järnvägar passerar genom känsliga miljöer och här beror risken för påverkan 

på vilka åtgärder som genomförs och var de genomförs. Förbättringar av delar av stråk kan i 

förlängningen skapa förbättringsbehov även på andra delar, vilket också skulle kunna påverka 

angränsande län längs dessa stråk. 

5.3.2.3 Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv samt bebyggelse 

Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya vägsträckningar. Dessa medför störst risk för att 

skapa nya barriärer i landskapet och medföra risker för att värdefulla kulturmiljöer tas i anspråk. Sett 

till planen som helhet står dock dessa objekt för en mycket liten del. I flera av beskrivningarna av 

namngivna objekt lyfts dock att kulturmiljöer riskerar att påverkas och det konstarras också att 

arkeologiska undersökningar kan krävas. 

Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det svårt att dra några konkreta 

slutsatser. Flera av de prioriterade stråken samt befintliga järnvägar passerar genom känsliga miljöer 

och här beror risken för påverkan på vilka åtgärder som genomförs och var de genomförs. 

Planalternativets ökade satsningar på det mindre vägnätet innebär också en ökad risk att äldre 

vägsträckningar och miljöer med lång kontinuitet berörs. 

5.3.3 Klimatalternativ 

Då klimatalternativet inte anger några specifika objekt går det inte att analysera påverkan på 

landskapet utifrån detta. Generellt kan dock konstateras att klimatalternativets höga andelar medel 

för kollektivtrafik och låga andel vägåtgärder bedöms som positivt ur landskapssynpunktsynpunkt. 

Ökade satsningar på cykelvägar kan dock bidra till ökad splittring och intrång i landskapet.  

5.4 Resurser tillgängliga för människan 

5.4.1 Bedömningsgrunder 

Fokusområdet föreslås av Trafikverket delas upp i tre miljöaspekter: 

 Mark 

 Materiella tillgångar 

 Vatten 

Miljöaspekten vatten har delats in i tre delaspekter: 

 Dricksvattenförsörjning 

 Ekologiska värden 

 Flöden och nivåer 

Mark innefattar delaspekterna förorenade områden och skyddade områden. 

Det har gjorts GIS-analyser som visar på om skyddade områden och förorenade områden berörs. 

Dessa har även följts upp för namngivna objekt. 

Avseende materiella tillgångar är det jord- och skogsbruk som har betydelse för planen. Detta har 

följts upp genom GIS-analyser som visar risk för om brukningsvärd jordbruksmark och produktiv 

skogsmark tas i anspråk.  

Dricksvatten som resurs har bedömts utifrån konfliktsträckor med vattenskyddsområden. 

497



 
 

53 
 

Ekologiska värden avser vattenförekomsters kvalitet och betydelse för ekologiska värden. Det har 

bedömts inom fokusområde Landskap och hanteras inte ytterligare här. 

Yt- och grundvatten kan påverkas av avsänkning och förändrade nivåer. Risken bedöms utifrån 

konfliktsträckor med vattenskyddsområden samt förekomst av tunnlar och djupa skärningar i 

utpekade objekt. 

5.4.2 Planalternativ och nollalternativ 

5.4.2.1 Mark 

Som framgår av fokusområde landskap ovan innebär de namngivna objekten begränsad påverkan på 

nya markområden. Det är endast ett objekt som anger att det passerar inom något av de 

riksintressen som anges i Figur 18 och inget objekt medför direkt påverkan på skyddade områden 

som Natura 2000-område eller naturreservat. Inget av de namngivna objekten anger heller att det 

berör förorenade områden. 

De medel som inte är knutna till enskilda objekt bedöms i liten utsträckning beröra nya 

markområden. Åtgärder i främst stadsområden kan medföra öka risk för att förorenade områden 

berörs. Risken bedöms dock som liten och genom åtgärder kan riskerna med att påverka 

markföroreningar reduceras.  Både planalternativ och nollalternativ bedöms därför medföra små 

effekter på miljöaspekten mark. 

5.4.2.2 Materiella tillgångar 

Av de namngivna objekten är det några som medför ny sträckning och det är främst dessa som 

påverkar jordbruks- och skogsmark. En grov bedömning är att de namngivna objekten tar ca 30 

hektar skogsmark och ca 25 hektar jordbruksmark i anspråk. Detta är en påverkan på miljöaspekten 

materiella tillgångar, men sett till länet som helhet är påverkan mycket begränsad för både 

planalternativ och nollalternativ. Av övriga åtgärdsmedel är det främst satsningar på cykel och 

järnväg som kan beröra materiella tillgångar. 

5.4.2.3 Vatten 

Av de namngivna objekten är det inget objekt där det anges att det råder risk för påverkan på 

allmänna vattenskyddsområden. För ett antal av objekten konstateras att de kan påverka 

vattenresurser. Flera av dessa är dock i anslutning till befintlig sträckning och det konstateras då att 

åtgärder, som omhändertagande av dagvatten, reducerar risken jämfört med nuläget. Övriga 

åtgärdsområden medför till stor del åtgärder i anslutning till befintliga system och även här bedöms 

som möjligheten till förbättringar jämfört med nuläget som goda. Inget av de namngivna objekten 

lyfter risk för stora skärningar eller tunnlar. Sett till länet som helhet medför därför både 

planalternativ och nollalternativ små effekter på miljöaspekten vatten. 

5.4.3 Klimatalternativ 

Då klimatalternativet inte anger några specifika objekt går det inte att analysera påverkan på 

resurser tillgängliga för människan utifrån detta. Generellt kan dock konstateras att 

klimatalternativets höga andelar medel för kollektivtrafik och låga andel vägåtgärder bedöms som 

positivt ur resurssynpunkt.  
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6 Samlad bedömning 
 

 

Redovisningen av planens effekter inom miljö och hälsa utgår från Trafikverkets indelning i 

fokusområdena Klimat, Hälsa och livskvalitet, Landskap och Resurser tillgängliga för människan.  Av 

planförslagets medel är ca 25 % knutna till namngivna vägobjekt. Övriga medel är knutna till olika 

åtgärdsområden och delar av dessa anges även för brister och stråk, utan angivande av specifik 

åtgärd. Detta är en förändring jämfört med gällande plan (nollalternativ) som hade knappt 40 % 

knutna till namngivna objekt och en mindre del föreslagna för brister. Detta planeringssystem gör det 

svårare att bedöma konsekvenserna, osäkerheterna blir större och bedömningarna blir i högre grad 

knutna till schabloner. Planalternativet och nollalternativet har samma procentuella fördelning 

mellan åtgärdsområden. Inom åtgärdsområde vägåtgärder har dock nollalternativet en högre andel 

medel knutna till namngivna objekt och planalternativet en högre andel medel knutna till brister och 

stråk. Den likartade fördelningen gör dock att skillnaderna mellan planalternativ och nollalternativ är 

relativt små. Detta gäller särskilt under planens år 1-6 då det är under denna period som huvuddelen 

av de namngivna objekten förväntas genomföras.  

Den ökade andelen medel till brister och stråk gör konsekvensbedömningarna osäkrare och gör att 

bedömningarna i högre grad får grunda sig på schabloner och antaganden. En svårighet med detta är 

att det inte är klarlagt hur en brist ska lösas. Den kan t ex lösas med en vägåtgärd, 

kollektivtrafikåtgärd, cykelåtgärd eller annan typ av åtgärd. 
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Av de fyra fokusområdena är det främst inom fokusområde Klimat samt i viss mån inom 

fokusområde Hälsa och livskvalitet som planen medför någon större risk för påverkan. Inom 

fokusområde Landskap samt Resurser tillgängliga för människan är den regionala planens effekter 

generellt små. Det ska också poängteras att den regionala planen för Västra Götalandsregionen är en 

liten del av infrastrukturplaneringen och samverkar med övriga regionala planer samt nationell plan. 

Den samlade bedömningen av planens miljöpåverkan har gjorts som en måluppfyllelseanalys. 

Måluppfyllelseanalysen visar om planen bidrar till respektive motverkar uppfyllelse av miljömålen 

enligt Tabell 8. 

6.1 Klimat 
De beräkningar som gjorts, utifrån Trafikverkets prognoser, visar att varken planalternativet eller 

nollalternativet skapar möjlighet att bidra till en uppfyllelse av klimatmålen då båda alternativen 

medför en ökning av utsläppen av CO2. Planalternativet är något mer positivt än nollalternativet då 

det innehåller en större andel medel till brister och stråk. Under förutsättning att arbetsmetodiken 

med fyrstegsprincipen används, om att inte alla brister löses med ny väginfrastruktur, skapar detta 

ökade möjligheter för att CO2-utsläppen kan börja minska under den senare delen av planperioden. 

Det är dock långt kvar för att planen ska kunna bidra med sin del till ett uppfyllande av miljömålet 

Begränsad klimatpåverkan. Ett klimatalternativ är något mer positivt och visar att trenden kan gå i 

rätt riktning, dvs att klimatalternativet skapar möjlighet att reducera CO2-utsläppen, men 

reduceringen är för långsam för att miljömålet ska uppfyllas. 

Svårigheten att oavsett alternativ skapa förutsättningar för måluppfyllelse bedöms till viss del bero 

på syftet med den regionala planen. Planen bygger på investeringar i framtida resande och för att 

uppnå klimatmålen räcker det inte med att vi reser på andra sätt utan det krävs att vi även reser 

mindre. Planens syfte är inte att hantera denna typ av åtgärder utan dessa får hanteras i andra 

sammanhang och via politiska direktiv och incitament. Västra Götalandsregionen arbetar t ex i andra 

sammanhang med Gröna resplaner. 

Det kan också konstateras att schabloner för beräkning av klimatpåverkan från åtgärdsområden av 

naturen är grova och endast ger en indikation på hur planen påverkar klimatet. Dessa blir även 

grövre i takt med att planalternativet i större grad är odefinierat genom förskjutningen från konkreta 

objekt till potter och brister. Det är dock tydligt att fortsatta satsningar på primärt vägåtgärder inte 

bidrar till att uppnå klimatmålen. Utredningen fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) visar tydligt behovet 

av minskad efterfrågan på transporter, ökad transporteffektivitet och ökad användning av 

kollektivtrafik utöver satsningar på energieffektivare fordon, biodrivmedel och elektrifiering. 

Sammantaget innebär planalternativet en viss förbättring i jämförelse med nollalternativet. Det är 

dock långt kvar för att klimatmålen ska uppnås. Klimatalternativet skapar något bättre 

förutsättningar och innebär framför allt ett trendbrott då utsläppen börjar minska och alternativet på 

så vis kan bidra till måluppfyllelse, se Figur 23.  

Genom den ökade flexibilitet som planalternativet innebär i jämförelse med nollalternativet samt 

klimatalternativets stora satsningar på kollektivtrafik och cykel skapar båda dessa alternativ ökade 

möjligheter till en robust planering och ökad möjlighet att uppnå miljömålet En god bebyggd miljö i 

jämförelse med nollalternativet.  
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Figur 23. Princip för hur alternativen bedöms förhålla sig till varandra avseende utsläpp av koldioxidekvivalenter. 

6.2 Hälsa och livskvalitet 
Planalternativet innehåller ett antal namngivna objekt där trafiken flyttas längre från bebyggelse och 

färre bostäder utsätts för buller och vibrationer. Andra objekt kan leda till ökat buller, men åtgärder 

för att reducera detta ingår som en åtgärd i objektet. Generellt medför både planalternativ och 

nollalternativ en positiv utveckling avseende buller och vibrationer. Även för aktivt resande är 

alternativen positiva då de förbättrar möjligheterna till satsningar på gång- och cykeltrafik och 

kollektivtrafik. Detta stödjs av det försök som gjorts för att kvantifiera planens samlade effekter på 

det aktiva resandet genom att räkna om dem till DALY, som står för Disability Adjusted Life Years 

(Funktions-justerade levnadsår) och ger ett mått över den totala sjukdomsbördan i ett land eller i en 

region. 

Även för miljöaspekten befolkning är alternativen positiva då satsningar på cykeltrafik och 

kollektivtrafik generellt bedöms bidra till ett mer jämnställt samhälle. 

Sammantaget bedöms både planalternativ och nollalternativ bidra till ett uppfyllande av miljömålet 

En god bebyggd miljö. Planalternativet bedöms ha större förutsättningar till ökad grad av 

måluppfyllelse då den större andelen medel till brister och stråk är positivt för miljöaspekterna. 

För luft bedöms både planalternativ och nollalternativ bidra till att miljökvalitetsnormerna för 

luftkvalitet går att uppfylla, men medför inte tillräckliga förbättringar för att miljökvalitetsmålet Frisk 

luft ska kunna uppfyllas. Planalternativet bedöms ge något bättre förutsättningar än nollalternativet 

p g a den ökade flexibiliteten med brister och stråk.  

Klimatalternativet är generellt mer positivt för fokusområdet än planalternativet. Det beror på att 

den ökade andelen medel till cykeltrafik och kollektivtrafik bedöms som positiv för både människors 

hälsa, befolkning och luft. Om klimatalternativet är tillräckligt bra för att bidra till en uppfyllelse av 

miljömålet Frisk luft är dock osäkert, men det är ett steg i rätt riktning. Alternativet är ett teoretiskt 

alternativ utan namngivna objekt och en fullständig analys är därför svår att utföra. 
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6.3 Landskap 
Ett antal av de namngivna objekten i planalternativ och nollalternativ innebär helt nya 

vägsträckningar. Dessa medför ökad risk för att skapa nya barriärer, som kan ge effekter på den 

biologiska mångfalden och landskapet som helhet. Sett till planen som helhet står dock dessa objekt 

för en mycket liten del och det är endast ett fåtal skyddade natur- och kulturmiljöområden som 

riskerar att beröras. Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det svårt att 

dra några konkreta slutsatser. Ett åtgärdsområde som kollektivtrafik medför till stor del satsningar i 

storstadsområden, vilket inte bedöms påverka miljöaspekterna i någon större omfattning. Satsningen 

på det mindre vägnätet i framför allt planalternativet skulle dock kunna medföra en ökad risk för att 

äldre vägsträckningar och känsliga miljöer berörs. En sådan analys är dock svår att göra utan att ha 

några utpekade objekt. 

Sammanfattningsvis bedöms planalternativet och nollalternativet medföra en viss begränsad 

möjlighet att uppnå de miljömål som är kopplade till fokusområdet, men begränsningen bedöms som 

marginell. Genom att aktivt arbeta med åtgärder i anslutning till respektive åtgärd finns potential till 

förbättringar jämfört med nuläget. 

Klimatalternativet är svårt att analysera för fokusområdet då det endast är ett teoretiskt alternativ 

utan namngivna objekt. Även de åtgärder som klimatalternativet förväntas innehålla i form av ökade 

satsningar på kollektivtrafik och cykeltrafik kan dock beröra landskapet. Bedömningen är därför att 

möjligheten till måluppfyllelse är densamma i klimatalternativet som i planalternativet. 

6.4 Resurser tillgängliga för människan 
De namngivna objekten i planalternativ och nollalternativ innebär en begränsad påverkan på nya 

markområden och få särskilt skyddade områden berörs. Inget av de namngivna objekten anger att 

det berör förorenade områden. En grov bedömning är att de namngivna objekten tar ca 30 hektar 

skogsmark och ca 25 hektar jordbruksmark i anspråk. Detta är en påverkan på miljöaspekten 

materiella tillgångar, men sett till länet som helhet är påverkan mycket begränsad. De medel som 

inte är knutna till enskilda objekt bedöms i liten utsträckning beröra nya markområden. Åtgärder i 

främst stadsområden kan medföra öka risk för att förorenade områden berörs. Risken bedöms dock 

som liten och genom åtgärder kan riskerna med att påverka markföroreningar reduceras.   

Av de namngivna objekten är det ett antal objekt där det råder risk för påverkan på områden som är 

utpekade för dricksvattenförsörjningen. Flera objekt är dock i anslutning till befintlig sträckning och 

det konstateras att åtgärder, som omhändertagande av dagvatten, reducerar risken jämfört med 

nuläget. Övriga åtgärdsområden medför till stor del åtgärder i anslutning till befintliga system och 

även här bedöms som möjligheten till förbättringar jämfört med nuläget är goda.  

Sammanfattningsvis bedöms planalternativet och nollalternativet medföra en viss begränsad 

möjlighet att uppnå de miljömål som är kopplade till fokusområdet, men begränsningen bedöms som 

marginell. Genom att aktivt arbeta med åtgärder i anslutning till respektive åtgärd finns potential till 

förbättringar jämfört med nuläget. 

Klimatalternativet är svårt att analysera för fokusområdet då det endast är ett teoretiskt alternativ 

utan namngivna objekt. Även de åtgärder som klimatalternativet förväntas innehålla i form av ökade 

satsningar på kollektivtrafik och cykeltrafik kan dock beröra landskapet. Bedömningen är därför att 

möjligheten till måluppfyllelse är densamma i klimatalternativet som i planalternativet. 
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Tabell 8. Måluppfyllelseanalys för respektive fokusområde och de nationella miljömålen 

Fokus-

område 
Miljöaspekt enligt 

Trafikverket 

Miljömål Möjlighet till måluppfyllelse 

Nollalt Planalt Klimatalt 

K
lim

a
t 

Klimat, delaspekt tra-

fikens klimatpåverkan 

1. Begränsad klimatpåverkan    

Klimat, delaspekt 

robust planering 

15. God bebyggd miljö    

H
ä

ls
a

 o
c
h
 l
iv

s
k
v
a

lit
e

t 

Luft 2. Frisk luft    

Befolkning 15. God bebyggd miljö    

Människors hälsa, 

delaspekt buller och 

vibrationer 

15. God bebyggd miljö    

Människors hälsa, 

delaspekt aktivt 

resande 

15. God bebyggd miljö    

L
a

n
d
s
k
a
p
 

Biologisk mångfald, 

växt- och djurliv 

 

Landskap – form och 

skala 

 

Bebyggelse, forn- och 

kulturlämningar och 

annat kulturarv 

 

3. Bara naturlig försurning    

7. Ingen övergödning    

8. Levande sjöar och vattendrag    

10. Hav i balans samt levande kust 

och skärgård 

   

11. Myllrande våtmarker    

12. Levande skogar    

13. Ett rikt odlingslandskap    

15. God bebyggd miljö    

16. Ett rikt växt- och djurliv    

R
e

s
u

rs
e

r 
ti
llg

ä
n

g
lig

a
 f

ö
r 

m
ä

n
n

is
k
a
n

 

Mark, delaspekt 

förorenade områden 

4. Giftfri miljö    

Mark, delaspekt 

skyddsvärda områden 

Miljömål enligt landskap ovan.    

Materiella tillgångar, 

delaspekt areella 

näringar 

 

12. Levande skogar    

13. Ett rikt odlingslandskap    

15. God bebyggd miljö    

Vatten 7. Ingen övergödning    

8. Levande sjöar och vattendrag    

9. Grundvatten av god kvalitet    
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 Motverkar måluppfyllelse 

 Begränsad möjlighet till måluppfyllelse, men viss potential finns 

 Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse 

 Bidrar till måluppfyllelse 
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7 Uppföljning 
 

 

Alla planer som miljöbedöms ska också följas upp. Huvudsakligen bör uppföljningen handla om den 

påverkan ett genomförande av planen kan antas medföra enligt MKB. 

Syftet med kravet på uppföljning är att myndigheten som antar planen tidigt ska skaffa sig kunskap 

om den betydande miljöpåverkan genomförandet av planen faktiskt medför. Genom att 

uppföljningen även kan ge myndigheten kännedom om betydande miljöpåverkan som tidigare inte 

identifierats kan åtgärder vidtas för att hindra eller dämpa negativ miljöpåverkan. Vid behov ska 

redan vidtagna åtgärder förstärkas eller nya åtgärder vidtas för att undvika eller reducera betydande 

negativ miljöpåverkan som identifierades i MKB.  

Om planen inte genomförs som planerat bör det uppmärksammas eftersom det kan medföra att 

betydande miljöpåverkan uppstår som inte hade uppstått annars. Betydande miljöpåverkan kan både 

vara en följd av att en aktivitet inte genomförs och av att en aktivet som inte var planerad 

genomförs.  

För att kunna justera åtgärderna under planperioden bör uppföljning ske kontinuerligt. En första 

möjlighet till justering är i samband med revidering för nästa plan. Vid revidering av planen görs en 

genomgång av planen där man går igenom eventuella avvikelser och vad de har haft för betydelse för 

olika miljöaspekter. Genomgången kan då bygga på de uppföljningar och analyser som gjorts under 

planperioden och blir ett viktigt inspel inför arbetet med nästa planperiod. Lämpligen kan de 

indikatorer som pekats ut i denna MKB användas vid uppföljningen. 

7.1 Metod för uppföljning 
Det finns svårigheter att bedöma den regionala planens miljöpåverkan. Som lyfts tidigare är 

huvuddelen av planens medel avsatta till åtgärdsområden och miljöpåverkan kan beror mer på hur 

medlen fördelas inom det enskilda åtgärdsområdet än mellan åtgärdsområdena. Förutom medel från 

den regionala planen berörs Västra Götalandsregionen också av medel från den nationella planen 

och det kan vara svårt att särskilja effekterna från respektive plan. 
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En stor del av de övergripande effekterna på miljömålsnivå kan följas upp via den nationella och 

regionala uppföljningen av respektive miljömål. 

7.1.1 Klimat 

Att försöka avgränsa beräknade utsläpp av koldioxid till planens genomförande bedöms inte som 

realistiskt. I stället används de trafikförändringar som uppstår vid genomförande av stora och 

medelstora vägobjekt som mäts och jämförs med de prognoser som gjorts i samband med 

planeringen.  

Beträffande kollektivtrafikåtgärdernas effekter används Västtrafiks mätningar av resandet för 

bedömningar av i vilken grad förändringar kan kopplas till åtgärder i planen. 

7.1.2 Hälsa och livskvalitet 

Beträffande buller kontrolleras att de åtgärder som ingår i objekten genomförs. Detta gäller givetvis 

också bidrag till kommunala åtgärder. Stöd vid uppföljningen är Trafikverkets åtgärdsprogram mot 

buller samt eventuella kommunala program. 

Beträffande utsläpp av kväveoxider och partiklar utnyttjas samma underlag som för koldioxidutsläpp 

vad gäller bedömningar om effekterna bedöms stämma med de beräknade. För åtminstone 

Göteborgsområdet kan även de mätningar och spridningsberäkningar som tas fram årligen av 

Göteborgs Stad utnyttjas. Det sker även uppföljningar inom miljömålsarbetet samt det 

åtgärdsprogram för MKN som finns för Göteborgsregionen. 

7.1.3 Landskap 

För de objekt där noggrannare planeringsunderlag tas fram kontrolleras att åtgärder vidtagits för att 

undvika eller mildra effekten av intrång i ny mark och särskilt områden med bevarandeintressen för 

natur- och kulturmiljö. Detta görs regelmässigt i samband med Länsstyrelsens granskning av MKB och 

miljöbeskrivningar till vägplaner och järnvägsplaner. Ofta dokumenteras det också i objektspecifika 

uppföljningsprogram. Länsstyrelsen arbetar med ett utvecklingsprojekt om Grön infrastruktur. Det 

ska vara klart under hösten 2018 och kan vara ett stöd i uppföljning och kommande revidering av 

planen. 

För åtgärdsområden som kanske inte medför vägplan eller järnvägsplan är det viktigt att 

miljöeffekterna följs upp och även att miljöanalyser och utformningsprinciper tas fram i tidigt skede 

för att begränsa påverkan. 

7.1.4 Resurser tillgängliga för människan 

För de objekt där noggrannare planeringsunderlag tas fram kontrolleras att åtgärder vidtagits för att 

undvika eller mildra effekten av intrång i ny mark och materiella tillgångar. Detta görs regelmässigt i 

samband med Länsstyrelsens granskning av MKB och miljöbeskrivningar till vägplaner och 

järnvägsplaner. Ofta dokumenteras det också i objektspecifika uppföljningsprogram. För hantering av 

vatten tillkommer ofta särskild prövning av vattenverksamhet där separat kontrollprogram ingår. 
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8 Synpunkter på den remitterade samrådsversionen  
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9 Underlag för särskild sammanställning 
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BILAGA 1 – Beskrivning av åtgärder, investeringar i vägar 
Ytterligare beskrivning av åtgärdsförslagen nås via Västra Götalandsregionens hemsida: www.vgregion.se/transportsystem  

Väg nr Vägavsnitt/ 
stråk 

Funktion Problem Åtgärd Samhälls-
ekonomisk 
beräkning,  
nettonuvärdes-
kvot (NNK) 

E20, E45 Partihalls-
förbindelsen 

Ny förbindelse 
mellan E20 / E45 i 
Göteborg. 

Avslutat projekt. Återbetalning av 
förskotterade medel. 

Avslutat projekt. 

565 Björlandavägen Tvärgående 
förbindelse på 
Hisingen.  

Avslutat projekt.  Återbetalning av 
förskotterade medel. 

Avslutat projekt. 

723 Skärhamn-
Kållekärr 

Väg mellan 
kommuncentrum och 
väg 169 på Tjörn. 

Avslutat projekt. Återbetalning av 
förskotterade medel. 

Avslutat projekt. 

1996 Lödöse-Nygård Lokal väg från  E45 
(Lödöse) till Nygård. 

Avslutat projekt. Återbetalning av 
förskotterade medel. 

Avslutat projekt. 

156 Skoghem-Skene, 
stråk 6 

Regionalt 
pendlingsstråk. 
Förbindelselänk 
mellan Kinna/Skene 
(väg 41) och 
Göteborg, Landvetter 
flygplats (Rv 40). 

Vägens nuvarande 
utformning är 
dålig ur  
trafiksäkerhets- 
och 
framkomlighetssy
npunkt.  

Vägen breddas med 
ett körfält till en 2+1-
väg. Den tvåfältiga  
sektionen anläggs i 
norrgående riktning 
mot Rv 40 och  
fungerar då som 
stigningsfält. 
Anslutningar stängs, 
sidoområdet  
förbättras, gång- och 
cykelbro byggs mm. 

1,6 

161 Förbi Torp,  
stråk 5 

Väg mellan E6 
(Uddevalla) och 
Lysekil. 

Dagens vägnät 
med vägarna E6, 
44 och 161, klarar 
vid vissa 
tidpunkter inte av  
trafik-
belastningen. 
Handelsområdet 
Torp expanderar 
kraftigt med nya 
etableringar på 
båda sidor om E6. 

Byggnation av ny 
trafikplats, 
anslutningar m.m.  

-0,7 

190 Gunnilseås-
Angereds  
kyrkväg, stråk 8 

Regionalt 
pendlingsstråk 
Sollebrunn/Alingsås-
Lerum - Olofstorp - 
Gunnilse - Angered-
Göteborg/E45 

Otillfreds-
ställande 
framkomlighet 
och trafiksäkerhet.  

Ny mötesfri landsväg 
med 2+2 körfält, 
cirkulations- 
platser, planskild 
korsning och 
busshållplatser. 

0,7 

44 Förbifart 
Lidköping (Etapp 
Lidköping-Källby) 

Regional led mellan 
vägarna E6, E45 och 
E20. 

Otillfreds-
ställande 
framkomlighet 
och trafiksäkerhet.  

Ombyggnad av väg 44 
i ny sträckning till 
mötesfri landsväg 
med 2+1 körfält och 
mitträcke, 
cirkulationsplats mm 

-1,2 
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Väg nr Vägavsnitt/ 
stråk 

Funktion Problem Åtgärd Samhälls-
ekonomisk 
beräkning,  
nettonuvärdes-
kvot (NNK) 

190 Storåsvägen-
Gunnilseås,  
stråk 8 

Regionalt 
pendlingsstråk 
Sollebrunn/Alingsås-
Lerum - Olofstorp - 
Gunnilse - Angered-
Göteborg/E45 

Otillfreds-ställande 
framkomlighet och 
trafiksäkerhet.  

Vägen breddas och 
antalet körfält ökas 
från två till fyra.  
Byggnation av bro, 
cirkulationsplatser 
och mitträcke. Gång- 
och cykelbana 
kompletteras. 

1,7 

168 Ekelöv-Kareby Förbinder Marstrand 
med Kungälv och väg 
E6. 

Begränsad 
framkomlighet, 
framför allt under 
semestertrafiken 

Ny tvåfältsväg mellan 
väg 168 vid Ekelöv 
och E6 vid Grokareby  
inklusive anslutning 
till väg 613 vid 
Kungälv-Kode. 
Inkluderar ny  
trafikplats i 
korsningen med E6.  

1,4 

27 Viared-Kråkered Regionalt pendlings- 
och godsstråk. Rv 27 
mellan Växjö och 
Borås utgör 
tillsammans med Rv 
25 från Kalmar och Rv 
30 från Ronneby ett 
viktigt stråk mellan 
västra och sydöstra 
Sverige. 

Genomfartstrafik 
blandas med lokal 
trafik. Stora brister 
vad gäller 
framkomlighet och  
trafiksäkerhet. 
Genomfartstrafiken 
medför nackdelar 
ur miljösynpunkt, 
främst buller och  
transporter av 
farligt gods i 
närheten av 
bostadsområden 

Vägen byggs som en 
mötesfri landsväg 
med 2+1 kombinerat  
med 2+2 körfält och 
mitträcke. Byggnation 
av trafik- och 
cirkulations- 
platser liksom av 
planskilda passager 
samt gång- och 
cykelvägar. 

2,6 

160 Säckebäck-Varekil Regionalt 
pendlingsstråk. Väg 
från E6 (Stenungsund) 
över Tjörn och Orust 
till Uddevalla och 
Lysekil (väg 161) 

Vägsträckan har låg 
standard och 
trafiksäkerhet. 
Utrymme för gång- 
och  
cykeltrafik saknas. 
Vägen 
översvämmas 
periodvis. 

Byggnation av ny väg 
som i huvudsak går i 
befintlig  
sträckning samt 
kombineras med 
gång- och cykelväg. 
Befintliga  
busshållplatser byggs 
om och 
handikappanpassas 

0,4 

161 Rotvik-Bäcken, 
stråk 5 

Regionalt 
pendlingsstråk 
Uddevalla - Orust - 
Lysekil 
(färjeförbindelsen 
över Gullmarsfjorden) 

Flera vägavsnitt har 
låg 
trafiksäkerhetsstan
dard. Hög 
belastning under 
sommartid. 
Trafiken från färjan 
kommer 
koncentrerat i 
korta omgångar.  
Tillgängligheten 
och säkerheten för 
oskyddade 
trafikanter är låg. 
 

För att nå en ökad 
trafiksäkerhet och 
bättre framkomlighet 
behövs en 2+1 väg 
med mitträcke och 
separata gång- och 
cykelvägar.  

-0,3 
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Väg nr Vägavsnitt/ 
stråk 

Funktion Problem Åtgärd Samhälls-
ekonomisk 
beräkning,  
nettonuvärdes-
kvot (NNK) 

E20, 40 Tvärförbindelse 
Rv 40 - E20, etapp 
A0 Bårhult-Åstebo 

Vägen har låg 
standard i 
förhållande till 
trafikmängd. 

Otillfredsställande 
framkomlighet och 
trafiksäkerhet.  

Vägen breddas till 
2+2 körfält. Det 
återstår en diskussion 
om den kommunala 
medfinansieringen för 
en utbyggnad av 
resterande etapp 
mellan E20 och 
Åstebo.  

Utreds vidare 

41 Sundholmen-
Björketorp 

Väg mellan E6 
(Varberg) och 
Rv40 (Borås) 

Dagens sträckning 
ligger i ett 
skredriskområde. 
Vägbredd och 
hastighetsbegränsnin
g är mycket 
varierande.  

Vägen byggs ut till 
mötesfri landsväg 
med mitträcke i ny 
sträckning.  

0,5 

49 Axvall-Varnhem, 
stråk 5 

Regionalt 
pendlingsstråk. 
Väg mellan E20 
(Skara) och 
gränsen till  
Örebro län 
(Askersund). 

Vägen har otillräcklig 
standard i förhållande 
till trafikmängd. Låg 
plan och 
profilstandard, ett 
stort antal anslutande 
vägar och 
fastighetsutfarter 
påverkar 
framkomligheten 
samt innebär stora 
olycksrisker. 

Befintlig väg breddas 
bitvis och byggs med 
mötesfrihet. 
Separering av gång- 
och cykelväg samt 
viltpassage. Ett par 
plankorsningar byggs 
om  
till planskildhet. 

  0 

41 Fritsla-Kråkered, 
stråk 7 

Regionalt 
pendlings- och  
godstråk. Väg 
mellan E6 
(Varberg) och Rv 
40 (Borås). 

Trafiksäkerheten är 
låg i förhållande till 
trafikmängd och 
hastighet. 

Ombyggnad till 2+1 
körfält med mitträcke 
på hela sträckan  
samt förbättringar i 
sidoområden och 
korsningar. 

4 

44 Lavad-Gillstad, 
stråk 5 

Regionalt 
pendlingsstråk.Vä
g mellan E6, E45 
och E20. 

Framkomligheten, 
trafiksäkerheten och 
profilstandarden på 
sträckan  
är otillfredsställande. 

Ombyggnad till 
mötesfri landsväg 
med mittseparering i 
huvudsak efter  
befintlig sträckning. 
Uppgradering av 
korsningar, broar och 
bullerskydd. 

1,3 

49 Skövde-Igelstorp,  
stråk 5 

Regionalt 
pendlingsstråk. 
Väg mellan E20 
(Skara) och 
gränsen till  
Örebro län 
(Askersund). 

Vägen har låg 
standard i förhållande 
till trafikvolymen. Det 
saknas gång och 
cykelväg. 
Trafiksäkerheten och 
framkomligheten är 
bristfällig. 

Ombyggnad till 
mötesfri landsväg 
med mitträcke i 
befintlig sträckning.  
Gång- och 
cykeltunnel byggs i 
Igelstorp.  

0,5 

168 Tjuvkil Förbinder 
Marstrand med 
Kungälv och väg 
E6. 

Låg trafiksäkerhet och 
framkomlighet. Gång- 
och cykelbana saknas. 

Trafiksäkerhetshöjan
de åtgärder och 
miljöåtgärder av 
befintlig väg. 

Utreds vidare 
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Väg nr Vägavsnitt/ 
stråk 

Funktion Problem Åtgärd Samhälls-
ekonomisk 
beräkning,  
nettonuvärdes-
kvot (NNK) 

172 Stråk 1  Stråken fyller en viktig funktion 
för bl.a. kommun- och 
regiongräns-överskridande 
arbetspendling.  

Stråken motsvarar 
inte alltid den 
standard som trafik-
belastningen  
kräver ifråga om 
trafiksäkerhet, 
framkomlighet mm. 
Åtgärder behövs för 
att underlätta 
regionförstoring. 

För att uppnå god 
trafik-säkerhet 
och 
framkomlighet 
krävs att vägarnas 
säkerhet höjs på 
flera sträckor, 
t.ex. vad gäller 
sidområden, 
mitträcken,  
korsningar mm.  
Insatser inriktas 
mot att åtgärda 
"flaskhalsar" för 
både bil- och 
kollektivtrafik. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

176, E6, 
164, E45 

Stråk 2 

193, 47, 
181, E20 

Stråk 3 

44, 47, 26 Stråk 4 

162, 161, 
44,  
184, E20, 
49 

Stråk 5 

156, 40 Stråk 6 

41 Stråk 7 

158, E6, 
E20,  
E45, 190 

Stråk 8 

180, 
1890, 42 

Stråk 9 

Ej spec. 
 

Brister över 25 
mnkr 

Dessa medel kan användas upp till steg 4 i fyrstegsprincipen. Västra 
Götalands kommunalförbund/ kommuner har haft möjlighet att göra inspel 
om nya namngivna objekt/brister. Inspelen visar på stora behov, men innan 
prioritering i plan kan ske behöver såväl åtgärdsvalsstudier som samlade 
effektbedömningar göras.  

  

Mindre vägnätet, 
upp till 25 mnkr 

Vägnätet utgör den i särklass största delen av vårt transportsystem och 
åtgärdsbehoven är mycket omfattande, inte minst på de mindre vägarna. 
Det finns en frustration på många håll över att uttryckta behov på mindre 
vägar har liten chans att komma med i den regionala planen. Samtidigt är de 
mindre vägarna mycket viktiga för arbetspendling, resor till studier och för 
näringslivets transporter. För att möta denna problematik föreslås en pott, 
benämnd Mindre vägnätet, till begränsade om-/utbyggnadsåtgärder. 
Karaktären på dessa åtgärder ligger i huvudsak inom steg 3 av 
fyrstegsprincipen.   

  

Smärreåtgärder 
(trafiksäkerhets-
åtgärder), 
framkomlighet 
samt steg 1- och 2 
åtgärder 

Det finns ett stort behov av 
säkerhetshöjande åtgärder 
samt standardförbättringar 
även på sträckor utanför de 
utpekade stråken. 
Potten Smärreåtgärder är 
avsedd för riktade 
trafiksäkerhetsåtgärder, 
framkomlighet och 
trimningsåtgärder.  

Många vägar har 
inte alltid den 
standard som 
trafikflödet 
/belastningen 
kräver. 

Aktuella åtgärder 
kan bl.a. vara 
hastighetsdämpning
, sidoområdes-
förbättring, 
breddning av väg, 
stigningsfält, 
sidoräcken, 
bergsbeskärning, 
rastplatser, trafik-
/cirkulationsplatser/
viltstängsel, 
trafikövervakning/ 
information m.m. 
Här ingår även 
åtgärder som kan 
påverka valet av 
transportsätt och ge 
ett effektivare 
utnyttjande av 
befintlig 
infrastruktur (steg 
1-2-åtgärder).  
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BILAGA 2 – Beskrivning av åtgärder, bidrag till 

kollektivtrafikanläggningar m.m. 
Ytterligare beskrivning av åtgärdsförslagen finns på Västra Götalandsregionens hemsida: www.vgregion.se/transportsystem  

Objekt Åtgärdens syfte Åtgärd 

Namngivna 
  

Knutpunkt Mölndalsbro 
trappa 

Bättre resenärsflöde till perrong, frigör större yta 
för väntande resenärer. 

Resecentrum anpassas, ny öppning i 
gavel mot norr och förlängning med 
trappa. 

Upprustning av stationer Bättre och mer anpassade resandemiljöer. Upprustning av stationer enligt ett 
särskilt stationsmiljöprogram.  

Trollhättan RC Anpassning till förväntad resandeökning på grund 
av järnvägsutbyggnad.  

Utbyggd kapacitet för stads- och 
regionbussar. Förbättrad tillgänglighet 
mellan resecentrum och plattform 
samt ny pendelparkering.  

Älvängen RC, Ale Kopplingar mellan lokal trafik och utökad tågtrafik.   Nytt resecentrum med service och 
dockningsterminal för bussar. 

Torp terminalen, 
Uddevalla 

Torp är en viktig bytespunkt i Bohuslän med en stor 
del expressbusstrafik. Nuvarande bussterminal är 
inte anpassad till dessa förhållanden. 

Fler hållplatslägen och med bättre 
resenärsmiljöer.  

Tuvesvik etapp 2, Orust Fortsättning av Tuvesvik etapp 1. Samlokalisera 
skärgårdstrafiken till Kärringön och 
Gullholmen/Härmanö. 

Terminalbyggnad, bussangöring och 
pendelparkering.  

Skeppsbron, Göteborg Ökad samordning och enklare byte mellan 
färjetrafiken på Göta älv och buss/spårvagn.  

Ett nytt resecentrum byggs i samband 
med att Kringen fullföljs.  

Amhult, Göteborg Anpassning i enlighet med K2020. Amhult ligger i 
ett stråk där ett pilotprojekt genomförs för att testa 
principerna i K2020.  

Ny knutpunkt med terminalbyggnad 
och pendelparkering.  

Skövde RC Utökad kapacitet för att tillgodose 
resandeutveckling. Bättre anpassning till stadens 
centrum och förbättrad trafiksäkerhet. 

Fler hållplatslägen för stads- och 
regionbussar. Bättre väntmöjligheter 
och pendelparkering för bil- och cykel.  

Gamlestadens RC etapp 2, 
Göteborg 

Ett nytt resecentrum som förenar den nya 
tågstationen med buss och spårvagn. Knutpunkten 
är utpekad som en av K2020´s "portar" till Göteborg 
och ingår i Västsvenska infrastrukturpaketet.     
 

I etapp 2 byggs ett resecentrum med 
väntsalar samt ett brett utbud av 
service till resenärerna. Här ingår också 
ett cykelgarage. 
 

Lerum RC inkl P-däck Anpassning till en utökad kapacitet på Västra 
Stambanan och en tredubbling av tågtrafiken. 
Bättre förbindelse mellan buss och tåg samt bättre 
koppling till centrum.  
 

Nytt resecentrum med tillhörande 
pendelparkering.  

Angered RC, Göteborg Förbättrad resandemiljö, service och information. 
Anpassning till planerad utbyggnad handel, 
bostäder m.m. vid Angereds torg. 

Nytt resecentrum med väntsal.  

Vänersborg RC Anpassning till förväntad resandeökning. Förbättrad 
tillgänglighet till stationen och koppling mellan 
trafikslagen. Förbättrade väntmöjligheter för 
resenärer.     

Anpassning till ny 
plattformsförbindelse och utökad 
resenärsyta.  

Utrustning stationer 
övriga banor 

Bättre och mer anpassade resandemiljöer. 
 
 

Upprustning av stationer enligt ett 
särskilt stationsmiljöprogram.  
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Objekt Åtgärdens syfte Åtgärd 

Linnéplatsen, Göteborg Anpassning i enlighet med K2020 och nytt busstråk 
Övre Husargatan. Förbättrad resenärmiljö och 
koppling mellan buss och spårväg.  

Nytt resecentrum med bättre 
bytesmöjligheter och tydligare entré 
till Slottsskogen. 

Kungälv RC Förbättra kollektivtrafikens konkurrensmöjligheter 
och avlasta E6. Från Kungälv till Göteborg är stora 
delar av sträckan utbyggd med busskörfält.  

Ett nytt resecentrum med 
pendelparkering i anslutning till 
befintlig motorvägshållplats.  

Stenungsund RC Bättre bytesmöjligheter för buss- och tågresenärer 
på Södra Bohusbanan.  
 
 

Ett nytt resecentrum med koppling till 
centrum. 
 
 

Nils Ericson Terminalen 3 
(NET3), Göteborg 

Anpassning till förväntad resandeökning och ökad 
andel genomgående trafik. Säkerställa en bra 
resandemiljö med god koppling mellan olika 
trafikslag.   

Nytt resecentrum i anslutning till 
befintlig terminal med möjlig koppling 
till Västlänken. 

Hjalmar Brantingsplatsen, 
Göteborg 

Förbättrad bytespunkt med utökad kapacitet för 
buss- och spårvagnstrafik. I K2020 utpekad 
knutpunkt och en viktig del i områdets omvandling.   

Utökad kapacitet för kollektivtrafiken 
och bättre resenärsmiljö. 

Potter 

Funktionshinder, 
hållplatser och 
knutpunkter 

Funktionshinderanpassning enligt Västra 
Götalandsregionens prioriterade nät. Omfattar alla 
hållplatser med fler än 100 påstigande per dygn 
samt viktiga knutpunkter. 

Terminaler och hållplatser 
uppgraderas enligt "Riktlinjer och 
standard/normer för fysisk 
tillgänglighet för personer med olika 
funktionshinder inom trafiken i Västra 
Götaland." 

Pendelparkeringar Öka tillgängligheten till kollektivtrafiken och 
förkorta restiden dörr till dörr. 

Byggnation av pendelparkeringar för 
bil och cykel i hela regionen. 

Framkomlighet Stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom att 
förkortade restider. 

Byggnation kollektivtrafikkörfält, 
signalprioritet m.m. 

Objekt som finansieras till 100 % i planen 

Pendelparkeringar Öka tillgängligheten till kollektivtrafiken och 
förkorta restiden dörr till dörr. 

Byggnation av pendelparkeringar för 
bil och cykel i hela regionen på statliga 
vägar.  

Hållplatser, 
framkomlighet, 
trafiksäkerhet, steg 1 och 
2 åtgärder 

Funktionshinderanpassning enligt Västra 
Götalandsregionens prioriterade nät, stärka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft och ökad 
trafiksäkerhet. 

Anpassade hållplatser, 
accelerationsfält, säker gångpassage, 
mobility management. 
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 BILAGA 3 – Karta över vägobjekt och kollektivtrafikobjekt 

 

Karta över regionala vägåtgärder 2018–2029.  
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Karta över kollektivtrafikåtgärder 2018–2029. 
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BILAGA 4 – Nationella miljökvalitetsmål 
Här redovisas de nationella miljökvalitetsmålen. 

MILJÖKVALITETSMÅL BESKRIVNING 

1. Begränsad 

klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 

påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.  

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 

mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 

hållbar utveckling inte äventyras.  

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 

kan uppnås. 

2. Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 

inte skadas 

3. Bara naturlig 

försurning 

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida 

gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte 

heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, 

vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar. 

4. Giftfri miljö Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 

ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 

och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är 

nära bakgrundsnivåerna. 

5. Skyddande ozonskikt Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-

strålning. 

6. Säker strålmiljö Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga 

effekter av strålning. 

7. Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 

inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 

möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

8. Levande sjöar och 

vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 

ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

9. Grundvatten av god 

kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 

en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

10. Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga 

och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög 

grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 

Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas 

så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
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mot ingrepp och andra störningar. 

11. Myllrande våtmarker. Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 

bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

12. Levande skogar Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 

samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 

sociala värden värnas. 

13. Ett rikt 

odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 

och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

14. Storslagen fjällmiljö Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska 

bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. 

Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

15. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas 

16. Ett rikt växt- och 

djurliv 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
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BILAGA 5 - Identifiering av bedömningsgrunder  
Övergripande bedömningsgrunder: 

 Nationella miljökvalitetsmål  

 Trafikverkets förslag till bedömningsgrunder 

 Transportpolitiska mål 
Övriga bedömningsgrunder: 

 Nationella folkhälsomål 

 Regionala tilläggsmål till de nationella miljökvalitetsmålen 

 MKN och andra gränsvärden 

 Trafikverkets riktlinjer 
Bedömningsgrunderna sorteras utifrån de fyra fokusområdena Klimat, Hälsa och livskvalitet, Landskap och Resurser tillgängliga för människan. Till dessa fogas relevanta 
nationella miljömål och regionala tilläggsmål samt miljöaspekter enligt Trafikverkets förslag till hantering av miljöaspekterna i Miljöbalken 6:12. Förslaget hanterar miljöbalkens 
14 miljöaspekter i tio aspekter med delaspekter. Samtliga aspekter hanteras och beroende på relevans för den regionala planen hanteras ett antal delaspekter. Beroende på 
miljömålens och miljöaspekternas omfattning kan ett mål eller en aspekt utgöra bedömningsgrund för flera fokusområden. 

Miljömålen säker strålmiljö och skyddande ozonskikt har inte bedömts som relevanta för transportsystemet och ingår därför inte bland bedömningsgrunderna. Miljömålet 

storslagen fjällmiljö ingår inte heller då det inte är geografiskt aktuellt. 

Indikatorer är de parametrar som bedömningen kommer att ske utifrån. Dessa har tagits fram utifrån vad som bedömts relevant och möjligt att utvärdera mot avseende 

underlag och data. Syftet är att bedömningen ska visa om planen bidrar till eller motverkar möjligheten att uppnå miljömålet enligt bedömningsskalan nedan. Utifrån detta kan 

även en mer övergripande bedömning göras för de fyra fokusområdena. 

 Motverkar måluppfyllelse 

 Begränsad möjlighet till måluppfyllelse, men viss potential finns 

 Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse 

 Bidrar till måluppfyllelse 

521



 
 

77 
 

FOKUSOMRÅDE KLIMAT 

Fokusområde 

 

Miljöaspekt enligt 

Trafikverket 

Övergripande 

bedömningsgrunder 

(miljömål) 

Övriga bedömningsgrunder 

Kort sikt (2022) 

Övriga bedömningsgrunder 

Lång sikt (efter 2030) 

Indikatorer 

1. Klimat 
 

 

 

2. Klimatfaktorer 
3. Delaspekt trafikens 

klimatpåverkan 
4. Transportsektorn står 

för en betydande del 
av den totala energi-
användningen och 
utsläppen av 
växthusgaser. 
 

1. Begränsad 

klimatpåverkan  

Halten av växthusgaser i 

atmosfären ska i enlighet 

med FN:s ramkonvention 

för klimatförändringar 

stabiliseras på en nivå som 

innebär att människans 

påverkan på klimat-

systemet inte blir farlig. 

Sverige ska enligt förslaget 

till ny Klimatlag senast 

2045, inte ha några 

nettoutsläpp av 

växthusgaser till 

atmosfären. Mer preciserat 

innebär målet att 

utsläppen från 

verksamheter ska minska 

med minst 85 procent 

jämfört med utsläppen 

1990. 

Regionala tilläggsmål 

Minskade utsläpp av 

växthusgaser 

År 2020 ska alla verksamheter 

som ligger utanför handeln med 

utsläppsrätter sammantaget ha 

minskat utsläppen av 

växthusgaser med 40 procent 

jämfört med år 1990. Utsläppen 

av växthusgaser minskas enligt 

följande: 

Vägtrafik: År 2020 med 40 

procent jämfört med 1990.  

Regionala tilläggsmål 

En ekonomi oberoende av 

fossila bränslen 

År 2030 är den västsvenska 

ekonomin inte längre beroende 

av fossil energi och 

medborgarna och näringslivet 

har en trygg och långsiktigt 

hållbar energiförsörjning. 

Minskade utsläpp av 

växthusgaser 

År 2030 ska utsläppen vara 80 

procent lägre jämfört med år 

1990. Utsläppen av 

växthusgaser minskas enligt 

följande: Vägtrafik: År 2030 

med 80 procent jämfört med 

1990.  

Förändrade utsläpp i ton 

CO2 enligt objekt-

beskrivningar. 

Bedömning av antal 

fordonskilometer, dvs 

minskat trafikarbete 

medför minskat utsläpp 

av CO2. 
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Delaspekt robust 

planering 

Transportsystemet 

påverkar bebyggelsens 

och befolkningens 

spridning. Detta har i 

sin tur betydelse för 

transporternas 

energianvändning och 

utsläpp. 

 

 

15. God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan 

bebyggd miljö ska utgöra 

en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till 

en god regional och global 

miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till 

vara och utvecklas. 

Byggnader och 

anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på 

ett miljöanpassat sätt och 

så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, 

vatten och andra resurser 

främjas. 

Regionala tilläggsmål 

Lätt att gå, cykla och åka 

kollektivt 

År 2020 ska ny sammanhållen 

bebyggelse lokaliseras så att 

transporter mellan viktiga 

samhällsfunktioner så som 

bostäder, skolor, arbetsplatser, 

service och kultur- och 

fritidsverksamhet kan ske till 

fots eller med cykel. Ny 

sammanhållen bebyggelse ska i 

huvudsak lokaliseras så att 

kollektivtrafik finns inom gång- 

och cykelavstånd. 

Regionala tilläggsmål 

Många åker kollektivt 

År 2025 ska en tredjedel av 

invånarnas resor göras med 

kollektivtrafik, för 

Göteborgsregionen gäller 40 

procent. 

 

Bedömning om planen 

ger förutsättningar för att 

kollektivtrafik- gång och 

cykel blir normgivande i 

planeringen. 

Bedömning av och i vilken 

grad planen bidrar till 

förtätning eller 

utspridning 

Bedömning av och i vilken 

grad planen bidrar till 

ökad kollektivtrafik 
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FOKUSOMRÅDE HÄLSA OCH LIVSKVALITET 

Fokusområde Miljöaspekt enligt 

Trafikverket 

Övergripande 

bedömningsgrunder 

(miljömål) 

Övriga bedömningsgrunder  Indikatorer 

Hälsa och 

livakvalitet 

 

Luft 

Transportsystemet 

står för en betydande 

del av utsläppen av 

luftföroreningar. 

2. Frisk luft 

Luften ska vara så ren att 

människors hälsa samt 

djur, växter och 

kulturvärden inte skadas. 

Regeringen har fastställt 

preciseringar av 

miljökvalitetsmålet Frisk 

luft, om högsta halt av 

partiklar, NO2 och 

marknära ozon. 

13. Ett rikt 

odlingslandskap 

Odlingslandskapets och 

jordbruksmarkens värde 

för biologisk produktion 

och livsmedelsproduktion 

ska skyddas samtidigt som 

den biologiska mångfalden 

och kulturmiljövärdena 

bevaras och stärks 

Regionala tilläggsmål 

Minskade utsläpp av kväveoxider 

År 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha 

minskat till 17 000 ton per år.  

 

Minskade utsläpp av partiklar (PM2,5) 

År 2020 ska utsläppen av partiklar (PM2,5) ha 

minskat till 2 500 ton per år. 

Förändrade utsläpp av ton kväveoxid 

och partiklar enligt 

objektbeskrivningar. 

 

 

Bedöma om planen bidrar till att 

- klara MKN 
- klara Frisk lufts preciseringar 

av NO2 och partikla 
 

 

Ingår i bedömningen ovan av 

utsläppen av kväveoxider.  
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Människors hälsa 

Delaspekt aktivt 

resande 

Befolkning 

Transportsystemet 

utgör en 

grundläggande 

förutsättning för 

befolkningens boende 

och sysselsättning. 

 

Transportsystemet 

kan främja en god 

folkhälsa genom ökad 

andel cykel-gång- och 

kollektivtrafik.  

 

15. God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan 

bebyggd miljö ska utgöra 

en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till 

en god regional och global 

miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till 

vara och utvecklas. 

Byggnader och 

anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på 

ett miljöanpassat sätt och 

så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, 

vatten och andra resurser 

främjas. 

 

Folkhälsomål 

Delaktighet och inflytande i samhället 

Stärka förmågan och möjligheten till social och 

kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt 

utsatta personer samt barns och ungdomars samt 

äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i 

samhället. 

Ökad fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god 

hälsoutveckling.  

Sunda och säkra miljöer och produkter 

Behandlar bl.a luftkvalitet och ljudmiljö. 

Transportpolitiska mål 

De transportpolitiska målen gällande lika 

tillgänglighet för kvinnor och män, barns möjlighet 

till självständig användning, samt användbarheten 

för människor med funktionsnedsättning. 

Bedömning av om planen bidrar till 

ökad delaktighet och inflytande i 

samhället. 

 

 

 

Bedömning av och i vilken grad 

planen bidrar till ökad fysisk aktivitet 

som gång och cykel. 

Som ovan angående luftkvalitet som 

nedan angående buller. 

Bedömning av om planen bidrar till 

jämställd tillgänglighet, barns 

självständiga användning och 

användbarhet för människor med 

funktionsnedsättning. 

Människors hälsa 

Delaspekt buller och 

vibrationer 

Transportsystemet 

utsätter en stor andel 

människor för 

störande ljud. 

Regionala tilläggsmål 

God ljudmiljö 

År 2020 ska antalet personer som utsätts för 

trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden 

som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder 

och vid en uteplats i anslutning till en bostad minska 

årligen. 

Bedömning av antalet personer och 

områden som utsätts för buller- och 

vibrationsnivåer högre än riksdagens 

riktvärden. 

Bedömning av om och i vilken grad 

planen påverkar s k tysta områden. 
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FOKUSOMRÅDE LANDSKAP 

Fokusområde Miljöaspekt enligt 

Trafikverket 

Övergripande 

bedömningsgrunder 

(miljömål) 

Övriga bedömningsgrunder  Indikatorer 

Landskap 

 

Biologisk mångfald,  

växt- och djurliv 

 

Bebyggelse, forn- och 

kulturlämningar och  

annat kulturarv 

 

Landskap – form och 

skala 

 

Transportsystemet tar 

mark i anspråk, 

fragmenterar 

landskapet och 

orsakar barriärer. 

Detta kan påverka 

funktioner i 

landskapet och hela 

ekosystem. Det kan 

3. Bara naturlig 

försurning 

 

7. Ingen övergödning 

 

8. Levande sjöar och 

vattendrag 

.  

10. Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

 

11. Myllrande 

våtmarker 

 

12. Levande skogar 

Regionala tilläggsmål 

Minskade utsläpp av kväveoxider 

År 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha 

minskat till 17 000 ton per år. 

Bevarade värdefulla vatten 

Skyddade marina områden 

Hållbar markanvändning vid våtmarker 

Förstärkt biologisk mångfald 

Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker 

Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda 

naturtyper 

Ökat antal arter i vardagslandskapet 

Gemensamt för målen ovan är att de till 2020 strävar 

efter att skydda och bevara andelen av en viss 

naturtyp. 

 

Förändrade utsläpp av ton kväveoxid 

enligt objektbeskrivningar. 

 

Bedömning av och i vilken grad 

planen medför fragmentering av 

landskapet. 

 

Bedömning av och i vilken grad 

planen tar skyddade områden i 

anspråk. 

 

Bedömning av och i vilken grad det 

finns risk för att skyddade arter 

berörs. 
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även påverka 

förståelsen för 

landskapets framväxt 

och kulturmiljöer. 

 

13. Ett rikt 

odlingslandskap 

 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och 

djurliv  

 

Värnade kulturhistoriska och arkitektoniska värden 

År 2020 ska bebyggelsens kulturhistoriska och 

arkitektoniska värden vara identifierad och 

analyserad. 

 

Trafikverkets riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) 

Trafikverkets övergripande ambitionsnivå avseende 

landskap. 

 

Bedömning av och i vilken grad det 

finns risk för att skyddade 

kulturmiljöer, byggnader och 

lämningar berörs. 
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FOKUSOMRÅDE RESURSER TILLGÄNGLIGA FÖR MÄNNISKAN 

Fokusområde Miljöaspekt enligt 

Trafikverket 

Övergripande 

bedömningsgrunder 

(miljömål) 

Övriga bedömningsgrunder Kort sikt (2022) Indikatorer 

Resurser 

tillgängliga för 

människan 

 

Mark 

Delaspekt förorenade 

områden 

Förorening av mark- och 

vattenområden omfattar 

historisk och pågående 

förorening från mänsklig 

aktivitet av sådan art att 

det finns risk för skada 

eller olägenhet för 

människors hälsa eller 

miljö. 

4. Giftfri miljö 

 

Regionala tilläggsmål 

Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för 

människors hälsa eller miljön ska åtgärdas 

År 2020 har användningen ökat av annan teknik än 

schaktning följt av deponering, utan föregående 

behandling av massorna. 

 

Bedömning av och i vilken grad 

planen tar potentiellt förorenade 

områden i anspråk.  

 

 

Mark 

Delaspekt skyddsvärda 

områden 

Mark- och vatten-

områden som med 

hänsyn till innehåll och 

betydelse är utpekade 

med särskilt skydd 

Miljömål enligt 

landskap ovan. 

Regionala tilläggsmål enligt landskap ovan. Bedömning av och i vilken grad 

planen tar skyddade områden i 

anspråk. 
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Materiella tillgångar 

Delaspekt areella 

näringar 

Transportsystemet tar 

mark och vatten i 

anspråk. Det kan 

direkt eller indirekt 

påverka de areella 

näringarna jord- och 

skogsbruk. 

12. Levande skogar 

 

13. Ett rikt 

odlingslandskap  

 

15. God bebyggd miljö 

 

Regionala tilläggsmål 

Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd 

jordbruksmark 

År 2020 ska städer, tätorter och annan bebyggd 

miljö, anläggningar och transportinfrastruktur 

utvecklas utan att tätortsnära skogsmark som har 

högt socialt/ekologiskt värde eller att tätortsnära 

brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk så att 

möjligheten till stadsnära odling och rekreation inte 

försämras. 

Bedömning av och i vilken grad 

planen tar skogs- och odlingsmark i 

anspråk.  

 

Vatten 

Transportsystemet tar 

mark och vatten i 

anspråk. Det kan 

direkt eller indirekt 

påverka naturresurser 

som mark och vatten, 

deras kvalitet och 

möjlighet att nyttja i 

annan planering. 

7. Ingen övergödning 

 

8. Levande sjöar och 

vattendrag 

 

9. Grundvatten av god 

kvalitet 

 

Regionala tilläggsmål 

Minskade utsläpp av kväveoxider 

År 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha 

minskat till 17 000 ton per år.  

Skyddade ytvattentäkter 

År 2020 ska alla kommunala och större enskilda 

dricksvattentäkter i länet ha inrättade 

vattenskyddsområden med aktuella 

skyddsföreskrifter. 

Skyddade grundvattentäkter 

År 2020 ska alla kommunala och större enskilda 

dricksvattentäkter i länet ha inrättade vatten-

skyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter. 

Förändrade utsläpp av ton kväveoxid 

enligt objektbeskrivningar. 

 

Bedömning i vilken grad planen tar 

områden skyddade för yt- och 

grundvatten i anspråk. 

 

Riskerar planen att påverka 

vattenförekomster negativt. 
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Datum 2017-04-19 

BILAGA 6 – PM Klimatberäkningar 

1. Planens bidrag till minskning av klimatpåverkan 

Nuvarande klimatmål för Västra Götalandsregionen avser en minskning av de 

klimatpåverkande utsläppen med 80 procent 2030 jämfört med 19901. Detta 

innebär en total minskning av de årliga utsläppen med 2,1 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter. Denna minskning kan ske genom en stor rad åtgärder 

som inkluderar bland annat elektrifiering, alternativa bränslen, minskat 

resande och åtgärder inom såväl stadsplanering som regional 

infrastrukturplanering. 

 

Utredningen Fossilfrihet på väg2 har kartlagt vilken potential för utsläppsminskningar som finns för 

olika åtgärder för att uppnå den totala minskningen med 80 procent till 2030. Den stora merparten 

av minskningen sker till följd av andra åtgärder än vad som ingår i den regionala 

infrastrukturplanen eller övrig infrastruktur.  

 

Dock uppskattas 0-9 procent av minskningen kunna ske som följd av satsningar på 

kollektivtrafikåtgärder. Enligt den tidigare rapporten från Trafikverket ”Underlag till färdplan 2050”3 

kan ytterligare 2 procentenheter av minskningen ske som följd av satsningar på cykel. Den 

regionala planen i Västra Götaland motsvarar enligt senaste sammanställningen från Trafikverket4 

11 procent av de totala infrastrukturmedlen för åtgärder inom Västra Götalandsregionen (Nationell 

plan och Regional plan). Den bär därmed 11 procent av denna minskning, det vill säga 0,2 – 1,2 

procent av den totala minskningen.  

 

Detta ger att den regionala planen ska bidra med minskningar av de klimatpåverkande utsläppen 

med 4200 - 25000 ton per år. Detta ligger klart lägre än tidigare uppskattning i MKB för nu 

gällande plan som uppskattade planens andel av minskningen till 69 000 ton per år. Detta beror på 

att Steg 1 och steg 2 åtgärder inte kan ingå i regional plan om de inte är kopplade till ett specifikt 

objekt samt att den regionala planens andel av totala infrastrukturmedel minskat från 20 procent 

till 11 procent. 

2. Beräkningsmetodik för planalternativets klimatpåverkan 

Beräkningsmetodiken för planalternativets och klimatalternativets klimatpåverkan är baserat på 

rapporten ”Alternativ användning av investeringar i regional plan – Hur kan planen bidra till 

uppfyllnad av klimatmålen år 2030” som togs fram av Trivector Traffic på uppdrag av Västra 

Götalandsregionen som ett tillägg till MKB för den gällande regional planen (2014-2025).  

 

                                                           
1
 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=1&t=Lan&l=14 

2
 Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84 s332, 380 och 578-579 

3
 https://trafikverket.ineko.se/se/tv17380, s72 

4
 Epost från Andreas Hallbrant, Trafikverket 2017-03-23 
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En regional infrastrukturplan är uppbyggd nerifrån och upp och med en stor rad osäkerheter som 

påverkar möjligheten till en detaljerad beräkning av klimatpåverkan. Dessa osäkerheter inkluderar 

bland annat: 

- Tidsperspektivet - Vilka objekt och satsningar kommer att genomföras i slutet av 

planperioden? Vilka brister finns kvar och hur löser man dem? 

- Mångfalden i genomförda satsningar – Projekten som genomförs inom planen varierar i 

storlek, trafikslag, tillsammans med andra satsningar eller enskilt. 

- Teknikutveckling – Hur ser fordon, bränslen och transportsätt ut i senare delen av 

planperioden? 

 

För regionala vägåtgärder ansätts, baserat på metodiken i ovanstående rapport och på de 

fastställda samhällsekonomiska beräkningarna för namngivna objekt i planalternativet 2018-2029, 

att vägåtgärderna ger ett utsläpp på 1,2 ton per 1 miljon kr. Detta kan jämföras med gällandeplan 

då utsläppen var 1,3 ton per 1 miljon kr. I båda fallen är klimatberäkningarna baserade på 

Trafikverkets beräkningsverktyg för samhällsekonomiska kalkyler, fordonskonsumtionsmodellen. 

Modellen är en komplex beräkning av bilarnas utsläpp baserat på utformningen av vägåtgärder och 

beror bland annat på hastighet, siktförhållanden (hur jämn körningen kan förväntas vara) och antal 

stopp på en vägsträcka. Den tar hänsyn till såväl att fordonen blir mer energieffektiva samt en 

förskjutning till alternativa bränslen. Trafikverket5 har (ännu) inte kunnat svara på exakt vilket 

bränslefördelning som används i modellen. 

 

Trafikverkets metoddokument ”Effektsamband för transportsystemet – kapitel 7 Miljö” visar på en 

minskning av koldioxidutsläppen för personbilar från 2010 till 2030 med 36 procent vid körning i 

70km/h utan stopp6. Minskningen ska sättas i sammanhanget att nya bilar 2030 därmed har 

väsentligt lägre utsläpp eftersom minskningen inkluderar alla bilar från tidigare år som fortfarande 

är i trafik. I utredningen Fossilfrihet på väg7 beräknas tidsramen för att i stort sett helt byta ut 

fordonsflottan till 20 år och de fordon som säljs idag kommer alltså i viss grad fortfarande vara i 

trafik 2030. De samhällsekonomiska beräkningarna för namngivna objekt är dessutom beräknade 

för året 2040, vilket sannolikt gör utsläppen underskattade för år 2030.  

 

EU-kommissionen har 2017 publicerat en rapport8 med uppskattningar av genomslag för 

alternativa bränslen i de olika medlemsländerna för 2020 och 2030. Rapporten visar i sitt 

huvudscenario på 7 procent laddbara bilar; 1,2 procent vätgasbilar och 2,6 procent 

fordonsgasdrivna bilar till 2030. Rapporten medger att det finns stora osäkerheter i hur ökningen 

av alternativa bränslen kommer att se ut eftersom det med starka styrmedel skulle kunna öka i en 

betydligt snabbare takt. Rapporten anger även som några av de största hindren att koordineringen 

mellan medlemsländer är dålig; att de olika politiska ramverken ser olika ut och en avsaknad av 

politisk vilja till större förändringar.  

 

Detta sammantaget med det nyligen presenterade systemet för Bonus-Malus för nya personbilar 

där en oförändrad skattenivå för bilar med utsläpp på 95 gram koldioxid per km9 anges visar på att 

Trafikverkets scenario för klimatpåverkande utsläpp till 2030 är en trolig utveckling av 

fordonsutsläppen. 

 

                                                           
5
 Viktor Hultgren, regional trafikanalytiker Trafikverket väst, epost 2017-03-16 

6
 Effektsamband för transportsystemet – kapitel 7 Miljö, Trafikverket. s35 figur 7-2. 

7
 Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84 s36 

8
 Clean power for transport infrastructure deployment. European Commission, Directorate-General for Mobility 

and Transport.  Stephen Wainwright, Jon Peters. 2017. länk (464 sidor) 
9
 http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/03/ett-bonusmalus-

system-for-nya-latta-fordon/ Inhämtat: 2017-04-19 
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http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/03/ett-bonusmalus-system-for-nya-latta-fordon/


 
 

87 
 

Det finns objekt som enligt de samhällsekonomiska beräkningarna visar på utsläppspositiva 

effekter, men dessa inkluderar utöver ovan nämna brister, på grund av begränsningar i 

kalkylmetoden, inte generering av ny trafik.  

 

Som exempel kan tas Väg 41 Sundholmen-Björketorp där de samhällsekonomiska beräkningarna 

visar på en klimatpositiv effekt på -126 ton per år. Tittar man på nedbrytningen av beräkningen i 

bilden nedan ses dock tydligt att inducerad trafik, d.v.s. trafik som uppstår på grund av kortare och 

säkrare restiden med bil, inte ingått i kalkylen, vilket gör den klimatpositiva effekten mycket 

tveksam. De kommande trafikökningarna bidrar tydligt till svårigheten att nå målen om kraftigt 

minskade klimatpåverkan utsläpp, vilket tydligt framgår av utredningen Fossilfrihet på väg. 

 

 
Klimatpåverkan Väg 41 Sundholmen-Björketorp  

Beräknade minskningar i utsläpp från satsningar på kollektivtrafik, järnväg och cykel kommer sig 

av överflyttning av transporter från biltrafik till dessa trafikslag. För att hålla beräkningarna 

konsekvent med utsläppen från vägåtgärder används minskningen av klimatpåverkande utsläpp 

från biltrafiken på 36 procent under perioden 2010-2030 som referensvärde. Detta innebär en 

minskning från 191 gram koldioxid per km 201010 till 122 gram koldioxid per km 2030 för bilparken 

som helhet11.  Metodiken i övrigt följer precis som för vägtrafiken rapporten ”Alternativ användning 

av investeringar i regional plan – Hur kan planen bidra till uppfyllnad av klimatmålen år 2030” och 

har omräknats till respektive trafikslags andel av medel i planalternativet samt klimatalternativet. 

Där klimatpåverkan angetts som ett spann har den mest konservativa beräkningen valts.  

 

För kollektivtrafikåtgärder utgår beräkningarna från omvandling till kollektivtrafikkörfält på 

befintlig väg utifrån en studie för Stockholm 2007, justerad för lägre koldioxidutsläpp enligt ovan. 

Studien genomfördes med beräkningsverktyget SAMPERS baserat på resvaneundersökningar och 

av SL planerade busskörfält. Anläggandet av 53 km kollektivtrafikkörfält minskade 

koldioxidutsläppen från biltrafiken med 0,13 procent. Förutsättningarna i Västra Götaland skiljer sig 

givetvis åt och beräkningen blir mest rättvisande för åtgärder kring Göteborg. Klimatpåverkan blir 

uppskattningsvis en minskning med ca 0,7 ton koldioxid per 1 miljon kr. 

                                                           
10

 Trafikverket PM ”Minskade utsläpp av koldioxid från vägtrafiken” 2012-02-27 
11

 Detta innebär att nya bilar har utsläpp i storleksordningen 50 gram koldioxid per km. 
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För samfinansiering av järnväg i nationell plan utgår beräkningarna från investeringar och 

målbild som återfinns i Målbild tåg 2035 och metodiken enligt rapporten ovan där en investering på 

4,5 miljarder på (Jönköpingsbanan ”Falköping-Jönköping”, Kinnekullebanan ”Gårdsjö-Håkantorp”, 

Viskadalsbanan ”Borås-Varberg”, Norge-Vänernbanan ”Kornsjö/Karlstad-Göteborg” och 

Älvsborgsbanan Halva investeringen av ”Uddevalla-Borås” med 25 % av reseökningen) uppskattas 

ge 5750 nya tågresor varje vardag år 203512, 13. Ingen värdering läggs i om det är på dessa 

banor/sträckor som investeringar bör göras eller om medel ska ske med medel från den regionala 

planen utan det utgör endast ett teoretiskt beräkningsunderlag för koldioxidminskning per 

investerad krona. 

 

Hälften av tågresorna uppskattas vara regionala resor med ett medelavstånd på 70km och hälften 

uppskattas vara pendlingsresor med ett medelavstånd på 25km. I sin tur uppskattas hälften av 

resorna att ersätta bilresor med samma avstånd som tågresorna och det är denna klimatnytta som 

investeringarna ger. Klimatpåverkan blir uppskattningsvis en minskning med ca 0,8 ton koldioxid 

per 1 miljon kr. 

 

För cykelåtgärder saknas bra studier på effektsambanden mellan investeringar i infrastruktur och 

ökat cyklande vilket gör beräkningsschablonen mycket grov. I rapporten ”Alternativ användning av 

investeringar i regional plan – Hur kan planen bidra till uppfyllnad av klimatmålen år 2030” som 

använts för metodiken i övriga beräkningar antas att investeringar på 4,5 miljarder i cykelvägar 

konservativt räknat skulle ge koldioxidbesparingar på 5000 ton per år baserat på en Holländsk 

studie av effekter av ökad cykling samt effekter på cykling hos befolkningen i de 10 största 

tätorterna i Västra Götaland. Då beräkningsgrunden i den Hollänska studien inkluderar ett utsläpp 

på ca 200 gram koldioxid per km biltrafik som undviks, blir den uppskattade klimatpåverkan med 

2030 års bränslemix (122gram enligt ovan) en minskning med ca 0,7 ton koldioxid per 1 miljon kr. 

3. Uppdaterade klimatberäkningar av planalternativ och klimatalternativ 

De beräkningar som gjorts visar på en fördelning av klimatpåverkande utsläpp från planalternativ 

och klimatalternativ ut enligt följande: 

  

                                                           
12

 VGR 2013. Målbild tåg 2035 – Utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland, PM 6 Infrastrukturåtgärder. 
Västra Götalandsregionen, Kollektivtrafiksekretariatet.   
13

 VGR 2013. Målbild tåg 2035 – Utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland, PM 7 Resande och ekonomi. 
Västra Götalandsregionen, Kollektivtrafiksekretariatet.   
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Åtgärdsområde Plan-

alternativ 

[Andel av 

budget] 

Påverkan 

[ton CO2-

ekv.] 

Klimat-

alternativ 

[Andel av 

budget] 

Påverkan 

[ton 

CO2-

ekv.] 

Regionala 

vägåtgärder 

53 % +3 800 10 % +700 

Kollektivtrafik 20 % -800 35 % -1400 

Samfinansiering 

av järnväg i 

nationell plan 

11 % -600 15 % -800 

Cykel 7 % -300 35 % -1 500 

Bidrag till 

kommuner 

5 % -0 5 %, enbart 

cykel 

-200 

Samfinansiering 

av väg i 

nationell plan 

2 % +150 0 % 0 

Övrigt 2 % -0 0 % 0 

Total 100 % +2 250 100 % -3 200 

 

4. Slutsatser 

Schabloner för beräkning av klimatpåverkan från den regionala infrastrukturplanen är av naturen 

grova och ger endast en indikation om hur planen påverkar klimatet. Dessa blir även grövre i takt 

med att planalternativet i större grad är odefinierat genom förskjutningen från konkreta objekt till 

potter och brister. Det är dock tydligt att fortsatta satsningar på primärt vägåtgärder inte bidrar till 

att uppnå klimatmålen. Utredningen fossilfrihet på väg visar tydligt behovet av minskad efterfrågan 

på transporter, ökad transporteffektivitet och ökad användning av kollektivtrafik utöver satsningar 

på energieffektivare fordon, biodrivmedel och elektrifiering.  

 

Västra Götalandsregionen har som ambition att brister framöver så långt det är möjligt ska lösas 

genom kollektivtrafikåtgärder vilket har en positiv påverkan på klimatet förutsatt att 

kollektivtrafikåtgärderna överstiger de rena vägåtgärderna.  
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BILAGA 7 – PM fördjupning Hälsa 

1. Fördjupning inom hälsa i ny infrastrukturplan för Västra Götaland 

Ramböll har i uppdrag att genomföra miljöbedömning och upprätta MKB för den nya regionala 

infrastrukturplanen för åren 2018-2029. Miljöbedömningen ska enligt Trafikverkets metodik 

anpassas till de fyra fokusområdena klimat, hälsa och livskvalitet, landskap och resurser 

tillgängliga för människan. I samband med förra planen genomförde VGR fördjupningar för klimat 

och landskap. I samband med den miljöbedömning som nu pågår har frågan om fördjupning kring 

hälsa lyfts. 

 

Trafikverket har delat upp fokusområdet hälsa och livskvalitet i miljöaspekterna: 

- Människors hälsa 

- Befolkning 

- Luft 

 

För Människors hälsa har Trafikverket definierat delaspekterna: 

- Buller och vibrationer 

- Aktivt resande 

- Trafiksäkerhet 

 

Buller och vibrationer, luft och trafiksäkerhet finns det idag instrument för att mäta och det finns 

också ett flertal rapporter kring hur dessa aspekter påverkar människan och hur de kan förbättras. 

Då dessa delaspekter inom hälsoområdet hanteras inom ramen för andra miljöaspekter har vi 

fokuserat på en fördjupning kring aktivt resande.  

 

Aktivt resande definierar Trafikverket på följande sätt: 

Med aktivt resande avses fysisk aktivitet som uppstår när trafikanter förflyttar sig med cykel eller 

till fots inom transportsystemet. Även kollektivtrafik ger ett bidrag då detta sätt att resa medför ett 

betydande inslag av gång i resandet. 

 

Aktivt resande är ett tydligt transportpolitiskt mål och även kopplat till de nationella 

folkhälsomålen: 

9. Ökad fysisk aktivitet 

5. Sunda och säkra miljöer och produkter (minskade emissioner/partiklar från biltrafik) 

 

Flera studier visar att vuxna människor bör vara fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag för att 

undvika förtida död och motverka ett antal olika sjukdomar. Endast några procent av den vuxna 

befolkningen kommer i dag upp till den nivån. Trafikverket konstaterar i en rapport14 att stads- och 

trafikplanering kan ge förutsättningar för och stimulera till fysiskt aktiva transporter genom olika 

åtgärder och på så sätt bidra till att fler går och cyklar och når mer optimala nivåer av 

hälsofrämjande fysisk aktivitet. 

 

För att detta ska bli verklighet talar det mesta för att det krävs påtagliga förbättringar av kvaliteten 

hos färdvägsmiljöer för gång och cykling. Det gäller såväl säkerhet och trygghet som attraktivitet. 

                                                           
14

 Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande, Trafikverket 2012:157 
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Motiv finns därmed för satsningar inom transportsektorn för att skapa säkra, trygga och attraktiva 

färdvägsmiljöer för fotgängare och cyklister.  

 

Det har hittills varit svårt att kvantifiera hälsoeffekterna från aktivt resande men i Trafikverkets 

förslag på reviderade bedömningsgrunder för människors hälsa15 föreslår man att ”planens 

samlade effekter på det aktiva resandet kan därefter översiktligt räknas om till DALY”. DALY står 

för Disability Adjusted Life Years (Funktions-justerade levnadsår) och ger ett mått över den totala 

sjukdomsbördan på grund av en viss orsak i ett land eller i en region. DALY-metoden har 

utvecklats för Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsbanken (WBG). Måttet kan i detta 

sammanhang ge en beskrivning av de positiva hälsoeffekterna vid en utbyggnad eller förbättring 

av gång- och cykelvägar i Västra Götalandsregionen. 

2. Beräkningsmetodik DALY 

För att beräkna antalet förhindrade DALY-enheter som aktivt resande medför används aktuell data 

över resvanor, population, sjukdomsrisker och förväntad livslängd som kombineras med data över 

sjukdomsstatistik. Genom den metod som presenteras i rapporten; Metod för DALY-beräkningar i 

transportsektorn, 2017 (WSP, Umeå Universitet och Karolinska Institutet), har vi räknat fram 

antalet DALY-enheter som kan förhindras genom en estimerad ökning av det aktiva resandet vid en 

utbyggnad/förbättring av gång- och cykelbanorna i länet. Vi har också gjort en indikativ beräkning 

av det penningvärde som motsvarar de hälsoförbättringar som kan uppnås genom ökat aktivt 

resande. 

 

Indata 

Med utgångspunkt från aktuella resvaneundersökningar som utförts inom ramen för Västsvenska 

paketet 16 kan man ta fram siffror över hur långt en person cyklar respektive går i dagsläget. 

Resultat visas i Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Reslängd/dag i Västra Götaland 

Reslängd / dag (km) 

Ålder (år) Gång Cykling 

20-24 1,68 0,63 

25-29 1,39 1,78 

30-34 1,39 1,78 

35-39 1,26 1,17 

40-44 1,26 1,17 

45-49 0,94 1,13 

50-54 0,94 1,13 

55-59 0,99 0,98 

60-64 0,99 0,98 

65-69 1,36 0,42 

70-74 1,36 0,42 

75-79 1,40 0,49 

80-84 1,40 0,49 
 

 

                                                           
15

 Miljöaspekt människors hälsa- Reviderat förslag, Trafikverket 2017.02.17 
16

 Resvaneundersökning 2014, version 2015-10-19 
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Mängden fysisk aktivitet som det aktiva resandet ger upphov till brukar mätas i MET (metabol 

ekvivalent), vilket är ett mått på energiförbrukningen för olika fysiska aktiviteter jämfört med 

stillasittande. Graden av fysisk aktivitet (MET timmar per vecka) påverkar i sin tur risken att 

insjukna i olika sjukdomar samt risken för mortalitet under ett givet år17. Antalet allvarliga 

sjukdomsspecifika incidenter och dödsfall som förhindras genom aktivt resande kan beräknas med 

utgångspunkt från data över den genomsnittliga mängden av cyklande och gång (i MET-timmar per 

vecka), sjukdomsrisker och den totala dödsrisk som beror på mängden av fysisk aktivitet och om 

det totala antalet sjukdomsfall och dödsfall vid utgångsläget när ingen ytterligare fysisk aktivitet 

ägt rum.   

 

Antalet levnadsår som förlorats på grund av för tidig dödlighet beskrivs med ett YLL-värde (Years 

of Life Lost). Det YLL som förhindras av aktivt resande beräknas som summan av antalet dödsfall 

som förhindras per åldersgrupp multiplicerat med den gruppens förväntade livslängd.   

 

Antalet friska levnadsår som förloras på grund av sjukdom beskrivs med ett YLD-värde (Years Lost 

due to Disability) Det YLD som förebyggs genom aktivt resande, beräknas som produkten av 

antalet sjukdomsfall som förhindras per åldersgrupp multiplicerat med den sjukdomsspecifika 

funktionsnedsättningen (ett värde mellan 0 och 1, där ”0” motsvarar en komplett hälsa) och 

sjukdomsperiodens längd.  

 

Slutligen definieras hälsovinsterna av ökat aktivt resande med ett DALY-mått: 

DALYförebyggda = YLLminskad + YLDminskad, dvs. minskningen av YLL och YLD summeras till antalet 

förebyggda DALY.  

 

För beräkningarna har vi antagit, i enlighet med rapporten Metod för DALY-beräkningar i 

transportsektorn, 2017 samt med utgångspunkt i data från resvaneundersökningen 2014, att den 

genomsnittliga längden för det aktiva resandet per dag på basnivån (dvs. dagsläget) är 2.0 km för 

gång och 4.5 km för cykling, och att rapporterad gång utförs med 100% regelbundenhet medan 

regelbundenheten för rapporterad cykling är 77%. Medelhastigheten för gång har ansatts till 4.8 

km/h, vilket ger ett MET-värde av 4.0, och medelhastigheten för cykling är ansatt till 14.0 km/h, 

vilket ger ett MET-värde av 6.8.  

 

I vår analys så gör vi också antagandet att dessa värden är oberoende av åldersgrupp. Vi antar 

också att det inte är någon skillnad över säsong för aktivt resande samt att det aktiva resandet 

inte skiljer sig åt för män och kvinnor. En sammanställning visas i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Antagande för beräkning av DALY. 

 

Gång Cykling Referensnivå (MET-h/vecka) 

Regelbundenhet i % 100% 77%   

Medelhastighet (km/h) 4,8 14,0   

 Metabol ekvivalent (MET) 4,0 6,8 11,25 

  

Data över antalet invånare per åldersgrupp i Västra Götaland har hämtats från Statistiska 

centralbyrån (SCB). Medan data över förväntad livslängd har hämtats från FNs rapport; United 

                                                           
17 WSP, Umeå Universitet och Karolinska Institutet. Metod för DALY-beräkningar i transportsektorn. 2017 
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Nations Population Division. World population prospects 2015. Här har vi använt aktuella värden 

för hela Sverige och gjort antagandet att samma fördelning följs i Västra Götaland. 

 

Sjukdomsdata har hämtats från Socialstyrelsens statistikdatabas enligt det internationella 

sjukdomsklassificeringssystemet (ICD-10) där varje sjukdom anges med en unik ICD-kod. Vi har 

även här följt metodiken i Metod för DALY-beräkningar i transportsektorn, 2017, där ett särskilt 

urval av sjukdomar har gjorts därför att man i dessa fall har kunnat identifiera 1) vilka hälsoutfall 

som är kausalt associerade med fysisk aktivitet och 2) vilka studier som på ett kvantitativt sätt 

undersökt sambandet mellan fysisk aktivitet och dessa hälsoutfall3. De utvalda sjukdomarna är: 

hjärtinfarkt, hjärtinsufficiens, stroke, diabetes typ 2, bröstcancer, tarmcancer och demens. 

Därutöver har också data över total dödlighet (alla orsaker) inhämtats. 

 

I vår analys har vi antagit att hjärtinfarkt inkluderar både akut hjärtinfarkt (I21) och reinfarkt 

(I22). För stroke har vi antagit att det inkluderar hjärnblödning (I61), hjärninfarkt (I63), och akut 

cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt (I64). Demens har vi definierat 

som Alzheimers sjukdom (G30), vaskulär demens (F01), demens vid andra sjukdomar som 

klassificeras annorstädes (F02), ospecificerad demens (F03), och andra degenerativa sjukdomar i 

nervsystemet (G31).  

 

Data om numret incidensfall (dvs. antalet nya patienter per år med hemadress inom Västra 

Götaland län) med de ovan nämnda diagnoskoderna har vi hämtat från Socialstyrelsens 

Statistikdatabasen. 

 

För att ansätta fackmässiga DALY parametrar för varje hälsotillstånd konsulterade vi först 

definitionerna i publikationsserien “Global Burden of Disease” (GBD) 18,19. För 

funktionsnedsättningsvärden har endast värden som är offentliggjorda i GBD använts. Vi valde det 

nyaste tillämpliga värdet i enlighet med våra definitioner av sjukdomsfall. Sjukdomsperiodernas 

längd, och allvarlighetsgrad definierades så långt som möjligt efter värdena i GBD litteraturen. 

För att undvika dubbelräkning av antalet dödsfall i kalkylen av YLL ignorerade vi dödsfall på grund 

av specifika orsaker som redan fanns formulerade i kalkylen av YLD. I stället antog vi att alla 

effekter av aktivt resande på livslängd (inklusive dödsfall på grund av orsakerna listade i den 

föregående paragraf) blir helt infångade i den sjunkande risken av den totala dödligheten, vilken 

därför utgjorde den enda komponenten i vår YLL kalkylering. 

I scenarioanalysen (nollscenario, planalternativ och klimatalternativ) görs följande antaganden: 

- Scenario 1(planalternativ och nollalternativ): en 7%-ig utbyggnad eller förbättring av 

cykelbanorna resulterar i 130 km ny cykelbana vilket antas medföra 1% ökning i gång- och 

cykelresor efter infrastruktursatsningen. 

- Scenario 2 (klimatalternativ): en 35%-ig utbyggnad eller förbättring av cykelbanorna 

resulterar i 650 km ny cykelbana och en ökning med 10% i aktivt resande efter 

infrastruktursatsningen 20.   

 

Det har varit mycket svårt att uppskatta ökningen eftersom vi inte vet var och hur satsningarna 

kommer att göras och våra beräkningar får anses vara konservativa. I Trafikverkets manual för 

                                                           
18

 Mathers CD et al (2004): Global Burden of Disease in 2002: data sources, methods and results. Global 
Programme on Evidence for Health Policy Discussion Paper No. 54. World Health Organization, December 2003 
(revised February 2004). (Annex Table 4 konsulterades för skeden eller allvarlighetsgrader av stroke, 
hjärtinsufficiens och diabetes.) 
19

 Salomon JA et al (2012): Common values in assessing health outcomes from disease and injury: disability 
weights measurement study for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 380:2129–43. Supplementary 
appendix konsulterades för konditionerna hjärtinfarkt, demens, bröstcancer och tarmcancer. 
20

 Personligt samtal med Trafikverket samt sammantagen bedömning med utgångspunkt från insamlad data. 
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gång- och cykelkalkyler (GC-Kalk version 1.4) kan man hitta olika antaganden för procentuell 

ökning beroende på om gång eller cykelresan ligger delvis, halvt eller helt utanför bilvägbanan. 

Störst effekt på ökat aktivt resande har en utbyggnad där gång- och cykelbanan ligger helt skilt 

från övrig trafik. Enligt Naturvårdsverkets rapport21 får man också ett större gensvar på satsningen 

om cyklisterna känner en trygghet i resan genom olika satsningar på t.ex. säker cykelparkering, 

förbättrat underhåll (särskilt vintertid), markering av cykelleder etc. För klimatalternativet har även 

denna typ av satsningar varit en del av scenariobeskrivningen och därmed en bidragande faktor till 

den antagna ökningen av det aktiva resandet. 

Till slut har vi också använt de framräknade förhindrade hälsokonsekvenserna, utvärderade i 

måttet DALY för att ta fram ett indikativt penningvärde över de hälsoförbättringar som ett ökat 

aktivt resande kan medföra. Vi har här använt ett approximativt värde av VOLY (Value Of a Life 

Year) vilket är ett mått som kan användas för denna typ av uppskattning. Från litteraturdata22,23,24 

antog vi ett typiskt värde för VOLY av 800 000 kr. Detta värde kan sedan multipliceras med 

resultatet från DALY beräkningen för ekonomisk uppskattning av förhindrad ohälsa. Då 

beräkningarna inbegriper flera stora antaganden så skall även det framräknade penningvärdet 

endast ses som en indikation. 

3. Utvärdering av hälsobördan i måttet DALY: nollalternativ, planalternativ 
och klimatalternativ 

De positiva hälsoeffekterna av daglig motion har bevisats i många studier. Det är dock fortfarande 

svårt att motivera människor till att prioritera fysisk aktivitet och för många handlar det också om 

att kunna få tid till att utöva den. Att cykla eller gå till arbetet eller till andra aktiviteter kan vara 

ett sätt att dagligen utföra den fysiska aktivitet som krävs för en förbättrad hälsa. En nyligen 

publicerad rapport från British Medical Journal25, gav även ett stort genomslag i media. I denna 

studie har över 250 000 personer deltagit. Det visade sig att de som cyklade till jobbet hade 45 

procents lägre risk att få cancer och 46 procents lägre risk för att utveckla hjärtsjukdom jämfört 

med de som satt stilla på allmänna transportmedel eller i bilen. 

 

För nollalternativet och planalternativet anger VGR samma satsning på gång- och cykelbanor dvs. 

7%. I Tabell 3 nedan visas resultatet av DALY beräkningen för scenario 1. För gång minskas 

hälsobördan, mätt i DALY, med 130 levnadsår/år och för cykling med 30 levnadsår/år. 

 

 

 

 

  

                                                           
21 Den samhällsekonomiska nyttan av cykeltrafikåtgärder, Naturvårsverket 2005 

22
 Desaigues B et al (2011): Economic valuation of air pollution mortality: A 9-country contingent valuation 

survey of value of a life year (VOLY).  Ecological Indicators 11:902–910. 
23

 Maibach M et al (2008): Handbook on estimation of external costs in the transport sector. Internalisation 
Measures and Policies for All external Cost of Transport (IMPACT). CE Delft. 
24

 NewExt (2004): Final Report to the European Commission. New Elements for the Assessment of External 
Costs from Energy Technologies (NewExt). 
25

 British Medical Journal; Association between active commuting and incident cardiovascular disease, cancer, 
and mortality: prospective cohort study-2017 
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Tabell 3. DALY resultaten för scenario 1 (1 % ökning av cykling och gång) 

Burden of Disease (in units of  lost healthy years per year) Prevented Due to Active Travel 

  

Walking Cycling 

  YLDs Heart Attack 0,029 0,0067 

  

 

Heart Failure 1,2 0,22 

  

 

Stroke 7,7 1,6 

  

 

Diabetes (T2) 4,5 1,1 

  

 

Breast Cancer 1,1 0,30 

  

 

Colon Cancer 0,023 0,0048 

  

 

Dementia 11 2,0 

  

      YLLs All Cause Mortality 103 24 

  

      Prevented Burden of Disease (DALY) ~130 yr/yr   ~29 yr/yr 

   

Ett indikativt värde för hälso- och sjukvårdsbesparingar i Västra Götaland som uppnås genom det 

ökade aktiva resandet efter infrastruktursatsningen visas nedan: 

 

Ökad gång: 130 besparade levnadsår/år × 800 000 kr/levnadsår 

= 104 besparade miljoner kr/år. 

Ökat cyklande: 29 besparade levnadsår/år × 800 000 kr/levnadsår 

= 23 besparade miljoner kr/år 

 

För det föreslagna klimatalternativet så anges en 35%-ig satsning på gång- och cykelbanor. I 

Tabell 4 nedan visas resultatet av DALY beräkningen för scenario 2. För gång minskas hälsobördan 

med 1300 levnadsår/år och för cykling med 300 levnadsår/år. 

 

Tabell 4. DALY resultaten för scenarion 2 (10 % ökning av cykling och gång) 

Burden of Disease (in units of  lost healthy years per year) Prevented Due to Active Travel   

  

Walking Cycling 

  YLDs Heart Attack 0,29 0,067 

  

 

Heart Failure 12 2,2 

  

 

Stroke 77 16 

  

 

Diabetes (T2) 45 11 

  

 

Breast Cancer 11 3,0 

  

 

Colon Cancer 0,23 0,048 

  

 

Dementia 110 20 

  

      YLLs All Cause Mortality 1030 240 

  

      Prevented Burden of Disease (DALY) ~1300 yr/yr ~290 yr/yr 
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Indikativa penningvärden för de gynnsamma hälsokonsekvenserna i Västra Götaland som uppnås 

genom det ökade aktiva efter infrastruktursatsningen visas nedan: 

 

Ökad gång: 1300 besparade levnadsår/år × 800 000 kr/levnadsår 

= 1040 besparade miljoner kr/år. 

Ökat cyklande: 290 besparade levnadsår/år × 800 000 kr/levnadsår 

= 230 besparade miljoner kr/år. 

4. Slutsatser 

Att fysisk aktivetet bidrar till en bättre hälsa är något som påvisats i många studier och något som 

de flesta är väl införstådda med. Däremot så är det inte alltid lätt att hinna eller kunna utöva en 

fysisk aktivitet utanför arbete och vardagssysslor. Att cykla eller gå till arbetet eller till andra 

aktiviteter kan därför vara ett sätt att dagligen utföra den fysiska aktiviteten som krävs för en 

förbättrad hälsa. 

 

Vi kan se från den genomförda DALY-beräkningen att även en mindre ökning på 1% aktivt resande 

ger förbättrad hälsa. Omräknat till ett penningvärde så får vi ett indikativt värde för gång på 104 

besparade mnkr/år, och för cykel 23 besparade mnkr/år efter infrastruktursatsningen. I scenario 2 

där det aktiva resandet ökar med 10% kommer penningvärdet av den förbättrada folkhälsan i länet 

höjas till respektive  10,4 besparade mdkr/år och 230 besparade mnkr/år.  

 

Dessa resultat innebär att det finns goda skäl till att planera för en bra cykel- och gångstruktur i 

infrastrukturplanen. Vi kan se från de undersökningar som gjorts inom området att det är av stor 

vikt att säkerställa en bekvämlighet och trygghet för att påverka och främja ett aktivt resande. Det 

inbegriper säkra gång- och cykelbanor med tydliga markeringar för gång- respektive cykelled, bra 

belysning och skyltning i anslutning till lederna, trafikljus och trygga vägkorsningar, cykelbanan 

skild från vägbanan samt säker plats att parkera cykeln. 

 

Analysen inbegriper flera kvalificerade antaganden som vi redovisat i ovanstående beskrivning och 

vi har valt att göra en konservativ bedömning. Trots det så ger vår fördjupning en tydlig indikation 

att en ökning av det aktiva resandet genom en satsning på gång- och cykeltrafiken markant 

förbättrar människors hälsa. Omräkningen till det indikativa besparingsvärdet för minskade 

sjukvårdskostnader, sjukvårdsbidrag och bortfall av skatteintäkter talar också starkt för en 

satsning på aktivt resande. 
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1 Inledning 
Enligt beslut i mars 2017 gav regeringen uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en nationell 
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029. 
Länsplaneupprättarna fick samtidigt i uppdrag att för respektive län upprätta förslag till länsplaner för 
regional transportinfrastruktur. Förslagen till länsplaner ska redovisas till Regeringskansliet senast den 
15 december 2017. De befintliga ekonomiska ramarna för perioden 2014–2025 tillsammans med de 
preliminära ekonomiska ramarna för perioden 2025–2029 ska vara utgångspunkt för planeringen för 
respektive län.  

 

Figur 1. Karta över Västra Götalandsregionen med dess kommunalförbund och kommuner. Göteborgsregionen visas 
exklusive Kungsbacka kommun. Källa: Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare 

Trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur är det begrepp som 
näringsdepartementet har använt i sina direktiv inför upprättandet av denna plan, enklast kallat 
länsplan. Den nu gällande regionala planen heter Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra 
Götaland 2014–2025, och den plan som nu upprättas heter Regional plan för transportinfrastrukturen 
i Västra Götaland 2018–2029. Det som åsyftas är samma dokument men flera olika begrepp används 
i olika sammanhang. 

Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland togs fram under 2016, och utgör 
ett underlag för den regionala planen. I systemanalysen, som är ett inriktningsdokument, pekas de 
viktigaste funktionerna för regionens transportinfrastruktur ut som sedan ligger till grund för planen.  
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ARBETE UNDER REMISSTIDEN 
Då direktivet från Näringsdepartementet (rskr. 2016/17:101) kom sent har tidplanen för 
framtagandet av den regionala planen varit mycket begränsad. Detta har fört med sig att arbete med 
följande frågor pågår under remisstiden: 

• Bostadsfrågan/mallar 
• Kartor/tabeller/figurer kan komma att ändras/kompletteras 

1.1 Nytt ekonomiskt planeringssystem 
Detta förslag till regional plan utgör en komplettering och förlängning av den gällande planen. 
Regionen har tillämpat det nya ekonomiska planeringssystemet som Trafikverket tagit fram. Detta 
används på motsvarande sätt i framtagandet av ny nationell plan.  

I korthet innebär modellen att det för den senare delen av planperioden snarare beskrivs brister och 
behov i och för länets transportinfrastruktur än konkreta åtgärder, de bestäms senare i processen 
genom så kallade åtgärdsvalsstudier. Ett syfte med detta är att ha ett mer gediget underlag för valet 
av åtgärd innan beslut om dess innehåll och utformning fattas. Fyrstegsprincipen1 kan härmed 
tillämpas mer genomarbetat. Regionens arbete med prioriterade brister är ytterligare ett steg närmare 
det nya planeringssystemet. Bristerna kommer att prioriteras in i senare delen av planen, det vill säga 
år 7–12. 

1.2 Regionala planen i sitt sammanhang 
Den regionala transportinfrastrukturplanen utgör ett komplement till den nationella planen. De 
grundläggande målsättningarna är gemensamma, se vidare 2.3 Politiska mål och riktlinjer. 

För att människornas vardagsresor samt näringslivets transporter ska fungera tillfredsställande räcker 
det inte att enbart de stora stråken är robusta och säkra. I den regionala planen behandlas brister i 
länkar och noder som ansluter till det nationella systemet samt viktiga stråk som ligger helt utanför 
detta. Dessutom föreslås bland annat att ytterligare medel avsätts till förbättring av vissa järnvägar 
som inte prioriteras tillräckligt högt i den nationella planen.  

I regeringens direktiv2 i mars 2017 för infrastrukturplaneringen ska länsplaneupprättarna beakta 
följande prioriterade utmaningar: 

• Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer 
• Investeringar för ett ökat bostadsbyggande 
• Förbättra förutsättningarna för näringslivet 
• Förstärka sysselsättningen i hela landet  
• Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter 
• Ett inkluderande samhälle 

  

                                                           
1 Närmare redovisning av fyrstegsprincipen finns i avsnitt 1.4 Samlade effektbedömningar samt på Trafikverkets 
hemsida. 
2 Uppdrag att ta fram förslag till nationell transportslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet 
och transportslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur (rskr. 2016/17:101) 
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1.2.1 Västsvenska paketet 
Den gällande regionala planen har stark koppling till det Västsvenska paketet. Arbetet med det 
Västsvenska paketet är i en genomförandefas, och den regionala planen inriktar sig till att ytterligare 
förstärka den hållbara utveckling som paketet syftar till. De mål som formulerats för det Västsvenska 
paketet ligger helt i linje med nationella och regionala mål för transportplaneringen, se vidare avsnitt 
2.3 Politiska mål och riktlinjer. 

Under de närmaste fyra åren kommer stora trafikpåverkande åtgärder att starta, framförallt allt då 
arbetet med både Hisingsbron och Västlänken påbörjas. Förutom att minimera trafikpåverkan under 
byggtid är det också en utmaning att säkra tillräcklig kompetens till regionen för att få så 
konkurrensmässigt bra upphandlingar som möjligt. 

1.2.2 Sverigeförhandlingen 
Samtidigt med revidering av regional plan pågår Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen är ett 
regeringsuppdrag med flera olika delar i, bland annat en med syfte att arbeta fram överenskommelser 
för att förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i landets tre storstadsregioner. Ett 
deluppdrag handlar om att i samband med förhandling om åtgärder i storstad ingå överenskommelser 
om satsningar på cykelstråk.  

Sverigeförhandlingens uppdrag innefattar också att möjliggöra snabb utbyggnad av nya stambanor i 
form av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. Två av alla 
deluppdrag, storstadsåtgärder och ny stambana, kommer att ha stor påverkan på 
transportinfrastrukturplanen både nationellt och regionalt i Västra Götalandsregionen. När det gäller 
ny stambana förutsätts att delen Mölnlycke – Bollebygd som redan ligger med i nationell plan fortsatt 
prioriteras och fullföljs med nödvändiga resterande medel.   
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I förhandlingen kring storstadsåtgärder förutsätts bland annat att en förstärkning av medel till regional 
plan med 10 000 kr per bostad lyfts in i den regionala planen, utöver de medel till respektive berörd 
region som nu redovisats enligt direktivet. Ytterligare medel kommer behöva prioriteras för att den 
statliga andelen kan anses vara tillräcklig, exempelvis via stadsmiljöavtal. 

1.2.3 Övriga pågående samarbeten 
De föreslagna storstadsåtgärderna är framtagna gemensamt med Västra Götalandsregionen, Göteborg 
stad, Mölndals stad och Partille kommun och baseras på det gemensamma arbetet Målbild koll2035 
som förväntas färdigställas under hösten 2017. 

1.3 Brister 
I slutet av planperioden, det vill säga år 7–12, har medel avsatts till Brister som är kommande behov 
av åtgärder som ännu inte är definierade. Kommunalförbunden och kommunerna i Västra Götaland 
har haft möjlighet att göra inspel om Brister i transportinfrastrukturen. Utgångspunkten har varit den 
regionala systemanalysen3, och ambitionen har varit att bristerna ska vara transportslagsövergripande. 
Prioriterade brister planeras bli föremål för åtgärdsvalsstudier och allt eftersom planen framskrider 
landa i nya åtgärder, antingen som namngivna objekt eller inom potterna. Resurs- och klimateffektiv 
planering görs kontinuerligt enligt fyrstegsprincipen4. Brister inom åtgärdsområdena Regionala 
vägåtgärder och Kollektivtrafik redovisas i kapitel 6.1.1 och 6.2.4. 

År 1–3 År 4–6 År 7–12 
Förslag till byggstart Förslag till förberedelser för 

byggstart 
Brister 

 

  

                                                           
3 Regional Systemanalys – För transportinfrastrukturen i Västra Götaland – beslutades av regionstyrelsen i 
oktober 2016. 
4 Närmare redovisning av fyrstegsprincipen finns i avsnitt 1.4 Samlade effektbedömningar samt på Trafikverkets 
hemsida. 
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1.4 Samlade effektbedömningar 
För att uppnå en så väl balanserad plan som möjligt har så kallade samlade effektbedömningar av 
föreslagna åtgärder genomförts. Viktiga inslag i dessa effektbedömningar är kalkyler över åtgärdernas 
samhällsekonomiska utfall samt en analys av fördelningseffekter och uppfyllelse av regionala och 
nationella mål. För att uppnå ett kostnadseffektivt val av åtgärder prövas olika sätt att lösa 
identifierade brister enligt fyrstegsprincipen, se Figur 2.  

FYRSTEGSPRINCIPEN 

Fyrstegsprincipen innebär att förslag till lämpliga lösningar på identifierade problem ska diskuteras och 
prövas förutsättningslöst. I det första steget ska sådana åtgärder övervägas som kan påverka 
transportbehovet och valet av transportsätt. I det andra steget prövas åtgärder som ger effektivare 
utnyttjande av befintligt transportsystem. I det tredje steget prövas begränsade utbyggnadsåtgärder och 
först i det fjärde steget kan det bli tal om nyinvesteringar. 

 

 

Figur 2. Beskrivning av fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket 

I den samhällsekonomiska kalkylen försöker man beräkna samtliga kostnader och nyttor som 
uppkommer på grund av en viss åtgärd. Vissa samhällsekonomiska kostnader och nyttor är svåra att 
kvantifiera, exempelvis påverkan på landskapet och dess värden i olika avseenden. Dessa vägs istället 
in kvalitativt i en vidgad samhällsekonomisk analys. Vidare kan det ibland finnas anledning att väga in 
sådana fördelningsmässiga effekter som inte ingår i en samhällsekonomisk kalkyl eller analys. Sådana 
effekter, liksom mera allmänna bedömningar kring åtgärders betydelse för olika transportpolitiska 
eller regionalpolitiska mål, bedöms verbalt i den samlade effektbedömningen. 

Den samlade effektbedömningen, med den samhällsekonomiska kalkylmodellen och 
fyrstegsprincipen, har varit vägledande vid prioriteringen och valet av åtgärder inom respektive 
åtgärdsområde i planförslaget.  
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1.5 Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
Miljöbedömning är sedan år 2005 tvingande för planer och program som antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Då den regionala infrastrukturplanen bedöms få en betydande miljöpåverkan har en 
miljöbedömning genomförts som en integrerad del av planarbetet. Det övergripande syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekterna i infrastrukturplanen så att en hållbar utveckling 
kan främjas.  

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) – den politiska gruppering som är operativt ansvarig för 
utarbetandet av planen – har behandlat miljöfrågorna i anslutning till åtgärdsplaneringen. Fokus har 
legat på avvägningen mellan åtgärdsområden, exempelvis mellan väg-, cykel- och 
kollektivtrafikåtgärder.  

Länsstyrelsen och flera andra remissinstanser framförde vid samråd om miljöbedömningens 
avgränsning att miljökonsekvensbeskrivningen, enligt miljöbalkens krav, ska inkludera alternativ. Till 
exempel alternativ med tydligare miljöinriktning med större andel åtgärder som främjar kollektivt 
resande och cykling. Ett sådant alternativ bör i ökad grad utgå ifrån vad det är rimligt att den regionala 
planen ska hantera för att de nationella och regionala klimatmålen ska kunna uppfyllas. Utifrån detta 
resonemang hanterar miljökonsekvensbeskrivningen tre alternativ: planalternativ, klimatalternativ 
och nollalternativ. Planalternativet har samma fördelning av medel mellan åtgärdsområden som 
nollalternativet (gällande plan). Planalternativet har dock en högre andel medel för vägåtgärder knutna 
till brister och stråk, vilket ger planalternativet en ökad flexibilitet jämfört med nollalternativet. 
Klimatalternativet är ett teoretiskt alternativ som utgår från att planen ska ta sitt ansvar för att nå 
klimatmålen.  

Miljöbedömningsprocessen och planens miljökonsekvenser finns beskrivna i 
miljökonsekvensbeskrivningen5 (MKB). En sammanfattning av denna finns med senare i detta 
planförslag, se kapitel 8 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

  
                                                           
5 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 
2018–2029 
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1.6 Bostadsbyggande 
Liksom på andra håll i Sverige råder det en obalans på bostadsmarknaden i Västra Götalands län med 
underskott på bostäder i 44 kommuner.6 En brist på bostäder innebär förluster på både individ- och 
samhällsnivå. Västra Götalands län är ett attraktivt län att flytta till och bo i. Utmaningen för kommuner 
är att i samverkan med aktörer planera och bygga för nya invånare. Det äldre bostadsbeståndet 
behöver utvecklas så att de som redan bor här kan erbjudas möjlighet till ett bättre boende. 
Länsstyrelsens bedömning är att det behövs 78 000 bostäder, i genomsnitt 7 800 per år, för perioden 
2016–2025. I jämförelse med nivån på antalet färdigställda bostäder år 2015 måste bostadsbyggandet 
därför öka med cirka 22 procent. 

I underlagen inför denna planomgång, 2018–2029, bland annat i regeringens proposition 20167, har 
vikten av sambanden mellan bostadsbyggande och transportinfrastruktur blivit alltmer tydliga och 
prioriterade frågor för nationella politiken. I Sverigeförhandlingen var uppdraget tydligt formulerat till 
att infrastruktursatsningar totalt runt om i Sverige ska möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya 
bostäder, och i direktiven inför de planer som nu arbetas fram ska det redogöras för hur många nya 
bostäder respektive infrastrukturåtgärd kan möjliggöra. 

För att få svar på hur många nya bostäder som respektive namngivet objekt kan möjliggöra har 
information inhämtats från berörda kommuner genom dialog (mejl, telefon, fysiskt möte) under april 
och maj månad 2017. En samlad bedömning, av hittills framtaget underlag, finns i kapitel 7.8 Effekter 
för bostadsbyggande. 

  

                                                           
6  Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2016, Länsstyrelsen Västra Götalands län 
7 Regeringens proposition 2016/17:21 – Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 
konkurrenskraft och hållbar utveckling. 
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2 Utgångspunkter och förutsättningar 

 

 

2.1 Västra Götaland – En transport- och logistikregion 
I Västra Götaland såväl som i många andra delar av Sverige pågår en fortsatt urbaniseringsutveckling 
där relationen mellan stad och land får en ändrad funktion. I landet bor idag 1,7 miljoner människor i 
de tre storstadsområdena vilka under de kommande 40 åren enligt SCB bedöms öka med ytterligare 
40 procent. Tillväxten sker generellt i Sveriges större städer men det är främst förortskommuner till 
Stockholm, Göteborg och Malmö som ökar mest. Detta beror både på ett ökat födelsenetto och 
positivt inflyttningsnetto från landsbygden, sammanfattningsvis en pågående urbanisering. I 
universitet- och högskolestäderna kan inflyttningen delvis också förklaras av regionalisering av högre 
utbildning och att ett större antal unga väljer att flytta för att studera, men också att urbanisering drivs 
starkt av faktorer som är knutna till arbetsmarknaden.  

Västra Götaland präglas fortfarande av tillverkningsindustri, men kompletteras och omvandlas 
tillsammans med omvärlden till en ökad tjänstesektor och småskalig innovationsverksamhet. Den 
historiska strukturen gör delar av regionen stark men också sårbar för förändringar.  

Samspelet mellan infrastruktur, arbetsmarknad och tätortstruktur är viktigt och i regionen skiljer sig 
förutsättningarna åt. Ur ett tätortsperspektiv återfinns mer än en tredjedel av regionens 322 tätorter 
i närheten till Göteborg samtidigt som kommunerna väster om Vänern saknar större tätorter att bygga 
runt vilket gör dem mer sårbara för lokala förändringar. 
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De starka stråken är centrala delar i regionens transportsystem. De möjliggör ett samspel mellan stad 
och landsbygd samt skapar ökade möjligheter till regionförstoring. I de starka stråken skapas också 
ökade möjligheter till effektiv kollektivtrafik som är mer bärkraftig och ett steg mot målen om ett 
hållbarare transportsystem.  

På samma sätt som regionens interna flöden är centrala, är relationen till övriga regioner viktig. Inte 
minst på lokal nivå, vanligtvis vid regiongränserna, kan detta i många fall anses vara ett viktigare utbyte 
än den inomregionala. 

 

Figur 3. Antal invånare i Västra Götaland och Halland 2014 samt befolkningsutvecklingen år 2000–2013. Källa: Funktionell 
geografi, Sweco 2016.  
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Västra Götaland präglas av att vara en godstransportintensiv region med hög försörjningsgrad åt parter 
både inom och utom regionen. För Sveriges, liksom för Norges, transportsystem har Göteborgs hamn 
en central roll i sin koppling till globala nätverk som från Göteborg kopplas samman med starka 
godsstråk som E6, E20, E45, riksväg 40 samt Västra stambanan och Västkustbanan för vidare transport 
i systemet. Göta Älv utgör ett viktigt stråk för gods mellan Göteborgs Hamn och Vänern, och är även 
betydelsefull för turist- och fritidsbåtstrafik.  

Regionen har en hög andel godsvolym på väg (60 procent inklusive transport till hamn) samt en relativt 
låg andel på majoriteten av järnväg- och närsjöfartstråken. Regionen har i sin framarbetade 
godstransportstrategi tillsammans med ovan identifierat att även förutsättningarna för 
transportslagsövergripande system samt kapacitet och tillförlitlighet är två utmaningar för fortsatt 
utveckling. 

Näringslivet är beroende av väl fungerande förbindelser för persontransporter på såväl lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. Landvetters flygplats måste kunna erbjuda tillräckligt attraktiva 
förbindelser till de globala transportnätverken. Persontransportförbindelserna på järnväg behöver ge 
hög nationell och inomnordisk tillgänglighet och den regionala kollektivtrafiken behöver utvecklas 
tillräckligt för att kunna bära en successivt ökande del av regionens trafikförsörjning. Detta innebär 
inte bara att man måste ha ett transportslagsövergripande perspektiv på gods- och 
persontransporterna, utan även att man måste ta hänsyn till att godstransport- och 
persontransportsystemen ska stödja varandra.  

 

2.2 Transporterna beräknas växa betydligt 
Transporter fyller många funktioner i samhället. De är nödvändiga för att alla människor, kvinnor och 
män, barn och vuxna, ska kunna ta sig till och från skolan, arbetet, ägna sig åt fritidsaktiviteter och 
uträtta ärenden i sin vardag såsom hämta och lämna barn på dagis eller skola samt göra nödvändiga 
inköp till hushållet. Näringslivet är tillika beroende av transporter för såväl förflyttning av människor 
som gods.  

Den generella samhällsutvecklingen påverkar hur trafiken utvecklas och därmed även vilka åtgärder i 
infrastrukturen som är mest angelägna. Trafiken och transportsystemet påverkar även, omvänt, 
samhällsutvecklingen då de utgör en del av förutsättningarna.  

2.2.1 Prognoser för transportsystemets utveckling 
Den regionala planen gäller åren 2018–2029 och de åtgärder som genomförs kommer att påverka 
samhället under lång tid framöver. Prognoserna och kalkylerna i denna åtgärdsplanering utgår från 
Trafikverkets prognoser som tagits fram inom ramen för det nationella planeringsarbetet.  
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Nationellt förväntas befolkningen öka med cirka 20 procent under perioden 2017 till 2040 (Sveriges 
officiella statistik). Enligt en prognos förväntas befolkningen i Västra Götaland växa till drygt 1,8 
miljoner invånare till år 2040, det innebär ungefär 200 000 nya invånare räknat från 2014. Den 
tillkommande befolkningsmängden samt efterfrågan på arbetskraft och boende förväntas i första hand 
ske i Göteborgsregionen (se Figur 4), vilket ställer stora krav på möjligheter att bo och arbeta inom 
rimliga avstånd som grundar sig på attraktiva transporter. 

 

Figur 4. Befolkningsutveckling enligt prognos. Källa: Trafikverket (Sampers) 
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2.2.2 Persontransporternas utveckling 
Det totala persontransportarbetet i Sverige (nationellt) bedöms öka med 30 procent mellan år 2014 
och 2040. Biltransportarbetet förväntas öka något mer, med 34 procent, medan resandet med 
spårtrafik ökar med 27 procent. 

Enligt Trafikverkets regionala trafiktillväxttal beräknas persontrafiken i Stor-Göteborg följa 
riksgenomsnittet på 30 procent över perioden 2014 - 2040. För övriga regionen är tillväxttakten mellan 
14 och 25 procent (Trafikverkets gällande förutsättningar för trafiktillväxttal). 

2.2.3 Godstransporternas utveckling  
Med de förutsättningar som antas när det gäller ekonomins utveckling, varuvärdenas förändring, 
utrikeshandelns förändrade fördelning mellan länder, infrastrukturens utbyggnad samt förändrade 
körkostnader, prognostiseras en ökad efterfrågan på godstransporter.  

Västra Götaland står för en mycket stor andel av såväl inrikes som utrikes transporter. Figur 5 visar 
inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på län för år 2015 uttryckt i miljoner 
tonkilometer. Enligt Trafikverkets prognos beräknas trafikarbetet med lastbil öka med 1,1 procent per 
år i Västra Götaland under perioden 2014 till 2040, vilket innebär en total ökning på 64 procent. Allt 
annat lika innebär det att transportarbetet kan komma att öka från dagens 4 800 miljoner tonkilometer 
till 6 000 miljoner tonkilometer år 2030. 

 

Figur 5. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar (miljoner ton-km respektive procentuell andel av total) fördelat på 
län, år 2015. Källa: Trafikanalys 

2.2.4 Hur ska prognosen hanteras? 
Prognosen som utgör grunden till den nationella planen utgår från beslutade styrmedel och inte 
uppsatta mål.  Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till att miljökvalitetsmålet 
begränsad klimatpåverkan nås. Begränsad klimatpåverkan innebär att: 

• till år 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med år 1990 i de 
samhällssektorer som inte handlar med utsläppsrätter (d.v.s. transportsektorn, jordbruk, 
mindre värmeverk och industrier). Av detta beräknas att drygt 25 procent av minskningarna 
sker i Sverige och resten i form av investeringar i andra länder eller flexibla mekanismer (t.ex. 
utsläppsminskande projekt som genomförs i utvecklingsländer).  

• Sverige till år 2050 ska vara ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser.  
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För att vända utvecklingen och få ett långsiktigt hållbart transportsystem krävs därmed insatser utöver 
den idag beslutade politiken. Den nationella och regionala infrastrukturplaneringen har en roll att fylla 
i detta hänseende, se Figur 6. Den regionala planen bygger dock på investeringar i framtida resande 
och för att uppnå klimatmålen räcker det inte med att resa på andra sätt, det krävs även att resorna 
minskas.8 Planens syfte är inte att hantera denna typ av åtgärder, dessa hanteras istället i andra 
sammanhang och via politiska direktiv och incitament.  

 

Figur 6. Illustration över den regionala och nationella planens bidrag till att nå klimatmålet i ett sammanhang. 

Västra Götalandsregionen framhäver klimatfrågan och vikten av en utveckling mot mer resurssnåla 
och förnybara system. Satsningar på kollektivtrafik- och cykelåtgärder är högt prioriterade i den 
regionala planen i linje med regionens målsättning att kollektivtrafikresorna ska fördubblas fram till år 
2025 jämfört med år 2006. Utöver infrastruktursatsningar finns också en stark vilja att minska 
klimatpåverkan genom exempelvis satsningar på miljöfordon, upphandling som premierar bra 
miljösatsningar och användning av alternativa bränslen. 

  

                                                           
8 Se vidare i rapporten Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 
2018–2029  
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2.3 Politiska mål och riktlinjer 
Att verka för hållbara transportlösningar är en förutsättning för att uppnå de politiska målsättningarna 
om en hållbar regional utveckling. Med ambitionen att fortsätta vara Sveriges ledande transport- och 
logistikregion måste Västra Götaland ligga i framkant även i denna omställningsprocess. Tillväxt och 
regionförstoring är viktigt, men tillväxten måste också vara hållbar för miljön och människorna som 
lever i regionen.  

2.3.1 Nationella mål och inriktningar 
De nationella mål och riktlinjer som styr det regionala arbetet är framförallt de transportpolitiska 
målen. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. För att uppnå 
målet ska transportsystemet vara hållbart, robust och effektivt med god kapacitet. Därutöver har ett 
funktionsmål och ett hänsynsmål formulerats: 

FUNKTIONSMÅL: Skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och vara 
jämställt utifrån män och kvinnors transportbehov. 

HÄNSYNSMÅL: Transportsystemet ska ta hänsyn till säkerhet, trygghet, miljö och hälsa. Transportsystems 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dö eller skadas allvarligt samt bidra 
till att miljökvalitetsmålen uppfylls. 

 

Den nationella politikens inriktning för denna transportplaneringsomgång uttrycks i den proposition 
som kom i oktober 2016 med följande huvudsakliga innehåll:  

FRÅN PROPOSITIONEN (prop. 2016/17:21)9   

• De transportpolitiska målen är utgångspunkten  
• Ett stärkt underhåll 
• Nya stambanor 
• Innovativa lösningar  
• Tydligare koppling mellan infrastruktur och bostadsbyggande 

ÖVRIGA UTVECKLINGSINSATSER 

För utveckling av transportsystemet föreslås 333,5 miljarder kronor, en ökning med 20 procent. Förutom 
till investeringar i statliga järnvägar och vägar får dessa medel användas till trimningsåtgärder och 
miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m., bidrag till åtgärder i farleder och slussar och stöd till att främja hållbara 
stadsmiljöer m.m. 

 

  

                                                           
9 Regeringens proposition 2016/17:21 – Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 
konkurrenskraft och hållbar utveckling. 

561



 
 

20 
 

2.3.2 Regionala mål och inriktningar 
På regional nivå finns flera styrande dokument som beskriver transportsystemets mål och inriktningar. 
Västra Götalandsregionen har tagit fram en regional systemanalys10 för transportinfrastrukturen. 
Denna pekar ut de viktigaste funktionerna som regionens transportinfrastruktur bör tillhandahålla för 
att uppfylla de mål som finns på nationell och regional nivå. En sammanställning av de regionala 
inriktningsdokumenten som utgjorde utgångspunkt för systemanalysen finns i Figur 7. 

 

Figur 7. Sammanställning av regionala mål i befintliga dokument för Västra Götaland som utgjorde underlag till den 
regionala systemanalysen. 

  

                                                           
10 Regional Systemanalys – För transportinfrastrukturen i Västra Götaland – beslutades av regionstyrelsen i 
oktober 2016. 
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I den regionala Systemanalysen konkretiseras regionens mål i tre övergripande mål utifrån tre 
kategorier: Transportsystem, Godstransporter och Persontransporter, se Figur 8. Transportsystem är 
transportslagsövergripande och omfattar både person- och godstransporter. Utifrån dessa tre 
övergripande mål har funktionsmål formulerats som legat till grund för de prioriterade funktionerna. 
De nationella målen finns hela tiden med som en utgångspunkt för arbetet och spänner över alla 
områden. 
 

 

Figur 8. De tre övergripande målen för transportsystemet i Västra Götaland. Transportsystemet ska även förhålla sig till de 
nationella målen. 

De prioriterade funktioner som lyfts fram i systemanalysen beskriver de delar av regionens 
transportsystem som behöver utvecklas för att nå de nationella och regionala målen, se Figur 9. De 
prioriterade funktionerna är kategoriserade utifrån de områden som målen anger samtidigt som de 
spänner över och mellan områdena och i flera fall uppfyller flera mål inom det övergripande 
huvudmålet för regionens utveckling på sikt. 
 

 

Figur 9. Mål och prioriterade funktioner för Västra Götalandsregionen.  
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Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) för åren 2017–2020. 

Trafikförsörjningsprogrammet11 (TFP) för programperioden 2017–2020, med långsiktig utblick till år 
2035, är regionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Programmets 
övergripande mål är att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland och 
kollektivtrafikresandet fördubblas för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region. Utöver det 
övergripande målet finns delmål med tillhörande strategier som beskriver hur målen ska nås, se Figur 
10.  

 

Figur 10. Mål, delmål och beslutade strategier i Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017–2020. 
1Ytterligare strategier är under framtagande, se under respektive delmål. 

Kollektivtrafiken är ett verktyg för den regionala utvecklingen, i stad och på landsbygd för att knyta 
ihop regionen och målpunkter utanför Västra Götaland. I programmet finns en karta som visar vilka 
prioriterade stråk som är en kombination av Västra Götalands tyngsta pendlingsrelationer och politiskt 
utpekade stråk som bedöms som viktiga. Även noder finns utpekade, de som ges särskilt hög prioritet 
är de delregionala arbetsmarknadscentrumen. De är regionens pendlingsnav, och är även utpekade 
som tillväxtmotorer i VG2020, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsstrategi. 

Prioriterade utvecklingsområden till 2020: 

1. Samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process 
2. Samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar 
3. Hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare kombinationer av färdsätt 
4. Pris- och betalsystem samt information- enkelt att resa 
5. Principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav 
6. Strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; social hållbarhet. 

  

                                                           
11 Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) antogs av regionfullmäktige 29 november 2016 och är en revidering av det första programmet som 
togs 2012. Arbetet med programmet har genomförts tillsammans med kommunerna och med en medborgardialog på flera olika sätt och i 
samråd med många aktörer, organisationer och myndigheter. 
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KRITERIER FÖR PRIORITERING AV INNEHÅLL I DEN REGIONALA PLANEN  

Åtgärder, både namngivna och innehåll i potter, ska prioriteras utifrån att de 

• bidrar till regionens långsiktiga strategi, innehålla åtgärder som syftar till att kollektivtrafikens 
funktion förbättras och att andelen resor med hållbara transporter ökar i hela regionen, med 
prioritet för utpekade stråk och noder. 

• bidrar till Trafikförsörjningsprogrammets delmål, dess tillhörande strategier där så är relevant 
samt de prioriterade utvecklingsområdena till 2020. 

• bidrar till restidsförkortning i de prioriterade stråken för buss och tåg  
• bidrar till förbättrad funktion i de regionala pendlingsnaven- stadstrafik- och att en samordning 

med bebyggelseplaneringen sker för att utveckla attraktiva städer 
• bidrar till att öka resandet på landsbygden  
• bidrar till ökad tillgänglighet till och i kollektivtrafiken 

För de åtgärder som genomförs i samverkan med kommuner och/eller Trafikverket krävs att parterna är 
överens om vilka satsningar som skall genomföras.  

 

2.3.3 Transportslagsövergripande synsätt 
En central utgångspunkt i den regionala planeringen har varit det trafikslagsövergripande synsättet där 
vägar, järnvägar, sjöfart, flyg, terminaler, pendlingsparkeringar samt cykel- och gångvägar har 
betraktats som ett enhetligt och samverkande system. Det handlar om att ta tillvara de unika 
fördelarna hos varje trafikslag.  

Kollektivtrafiken fyller en mycket viktig roll både vad gäller att anpassa transportsystemet efter olika 
resenärers behov och att skapa ett mer jämlikt transportsystem, liksom för att styra om 
transportsystemet i hållbar riktning. Att kraftigt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken är 
fortsatt en bärande strategi, och förslaget till regional infrastrukturplan för Västra Götaland innebär 
att tidigare åtaganden om kraftfulla satsningar på kollektivtrafiken fullföljs. I förslaget ingår också 
fortsatt utbyggnad av ett prioriterat nät för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken.  

Satsningarna i planen skall bidra till att andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland och 
kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Satsningar som ger 
förbättrad pålitlighet och framkomlighet både i utpekade stråk och våra största städer behöver 
genomföras inom de närmsta fyra åren. En fortsatt satsning för att utveckla både befintliga och bygga 
nya bytes- och knutpunkter. Att säkra att invånarna får en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken 
genom såväl att ta sig till kollektivtrafik, pendelparkeringar för bil och cykel samt 
funktionshinderanpassade hållplatser är prioriterat. 
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3 Planens framtagande 

 

Det regionala planförslaget beslutas av regionstyrelsen och regionfullmäktige i Västra Götaland. 
Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU) har varit beredande instans med operativt ansvar. 
BHU består av politiker från regionen och de fyra kommunalförbunden: Fyrbodal, Skaraborg, 
Boråsregionen/Sjuhärad och Göteborgsregionen. Kommunalförbunden, som företräder Västra 
Götalands 49 kommuner, har aktivt medverkat i arbetet och svarat för dialog och förankring med 
kommunerna. Det finns en bred och stark politisk och geografisk bas för de ställningstaganden som 
gjorts.  

Kommunernas intressen vad gäller åtgärder kopplade till väg har under planeringsprocessen 
samordnats genom respektive kommunalförbund som i sin tur ansvarar för att lyfta kommunernas 
frågor till politisk beredning i BHU.  

Arbetet med revideringen av den regionala planen för transportinfrastruktur inleddes i februari 2016. 
En tjänstemannagrupp under ledning av Koncernkontoret - arbetsgruppen för strategisk 
infrastrukturplanering, regional utveckling, avdelning för kollektivtrafik och infrastruktur – har 
medverkat i processen med att ta fram underlagsmaterial och sammanställning av plandokumentet. 
Förutom koncernkontoret har det i gruppen deltagit företrädare för de fyra kommunalförbunden, 
Västtrafik, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Trafikverket samt miljöavdelningen inom Västra 
Götalandsregionen.  

I januari 2017 bjöd Västra Götalandsregionen in till ett informationsmöte om revideringen av den 
regionala infrastrukturplanen. På mötet deltog representanter från länets kommuner och 
kommunalförbund, Trafikverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, intresseorganisationer och 
näringslivsrepresentanter.  

Förslaget till regional infrastrukturplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning remitteras till 
ovan nämnda organisationer samt ett flertal större företag och en rad intresseorganisationer. 

  

566



 
 

25 
 

4 Ekonomiska förutsättningar 
Västra Götalands ekonomiska ram för perioden 2019–2029 är preliminärt 6 590 miljoner kronor, se 
Tabell 1. Länsplanens genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska dock justeras i förhållande till 
verkligt utfall av upparbetade medel för planperioden 2014–2025 vid utgången av 2017. I 
remissversionens ekonomiska ram inkluderas den justering som preliminära uppskattas till 192 
miljoner kronor. De definitiva ramarna för samtliga län kommer att fastställas av regeringen under 
våren 2018. 

Tabell 1. Västra Götalands ekonomiska ram, perioden 2018–2029. Fördelning enligt tilldelade länsplaneramar samt 
prognostiserad underförbrukning 2014–2017 (192 mnkr som adderats till 2018–2019). Ramarna fastställs efter beslut om 
nationella planen. 

År 1–3 4–6 7–12 2018–2029 

mnkr 1 656 1 642 3 292 6 590 

 
I arbetet med revideringen av planförslaget har fokus legat i att öka planens flexibilitet och därmed 
effektiviteten i genomförandet av planen. De utlovade förstärkningarna av regional plan från 
Sverigeförhandlingen har uteblivit. 

FINANSIERINGSFORMER 

FÖRSKOTTERING: Byggandet av statlig infrastruktur kan tidigareläggas genom förskottering (lån) från 
kommuner, landsting eller enskilda. 

MEDFINANSIERING: Gemensam finansiering med annan aktör än planupprättare, t.ex. när en kommun 
medfinansierar ett vägobjekt i den regionala planen. 

STATLIG MEDFINANSIERING (tidigare statsbidrag): Finansiering ur nationell eller regional plan till ett antal 
olika typer av åtgärder som genomförs av annan än planupprättaren. Kan t.ex. sökas av kommuner och 
trafikhuvudmän (t.ex. Västtrafik). 

SAMFINANSIERING: Gemensam finansiering mellan två infrastrukturplaner, t.ex. när medel från den 
regionala planen för Västra Götaland samfinansierar objekt i den nationella planen. 
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5 Förslag till fördelning mellan åtgärdsområden i regional plan 2018 
- 2029 

 

 

Figur 11. Fördelning mellan åtgärdsområden i miljoner kronor samt procent av den totala ramen, totalt 2018–2029 

Resurserna i planen föreslås att fördelas mellan sju olika åtgärdsområden, enligt Figur 11 och Tabell 
2. Enligt planförslaget sker fördelning av medel till fyra större åtgärdsområden: Regionala 
vägåtgärder, Kollektivtrafik, Samfinansiering av järnvägar i nationell plan och Cykel. Därtill finns två 
mindre åtgärdsområden: Bidrag till kommuner och Övrigt. Inom den nu gällande planperioden ligger 
det även kvar en post med Samfinansiering till väg i nationell plan. 
 
Figur 11 ger en översiktlig bild av resursfördelningen, men i realiteten går åtgärdsområdena in i 
varandra på olika sätt. Inom åtgärdsområdet Regionala vägåtgärder ligger exempelvis även en del 
cykelåtgärder och kollektivtrafikåtgärder i form av busskörfält, pendelparkeringar med mera. Ett annat 
exempel är att Samfinansiering av järnväg i nationell plan är ett eget åtgärdsområde även om det i 
stor utsträckning handlar om kollektivtrafik.  
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Tabell 2: Fördelning mellan åtgärdsområden 2018–2029 

Åtgärdsområden Fördelning mnkr  Fördelning % 

Regionala vägåtgärder 3 497 ca 53 

Kollektivtrafik 1 347 ca 20 

Samfinansiering av järnväg i nationell plan  699 ca 11 

Cykel 471 ca 7 

Bidrag till kommuner (trafiksäkerhet och miljö) 340 ca 5 

Övrigt 136 ca 2 

Samfinansiering av väg i nationell plan 100 ca 2 

Totalt 6 590 100 

 

Förslaget till fördelning mellan åtgärdsområdena grundar sig på de regionala och nationella politiska 
viljeinriktningarna som har varit rådande under tidigare planeringsperioder samt på senast 
tillkommande politiska dokument och inriktningar. Västra Götalandsregionens målsättning att 
utveckla transportsystemet i hållbar riktning markeras genom exempelvis fortsatt satsning på Cykel 
samt Samfinansiering av järnvägar i nationell plan samtidigt som Kollektivtrafik ligger kvar på en 
fortsatt hög nivå. Utöver satsningen på Cykel som görs inom den ekonomiska ramen för den regionala 
planen har Västra Götalandsregionen och kommunerna anslagit extra medel till cykelvägar, se avsnitt 
6.5 Cykel. 

Planförslaget innefattar ökat anslag till kostnadseffektiva mindre åtgärder, som kan komma till nytta 
för hela regionen. Mer resurser har lagts som obundna medel i potter som exempelvis till det mindre 
vägnätet. Anledningen är dels för att kunna utföra åtgärder på kortare tid och med större flexibilitet, 
men även för att kunna möta upp näringslivets behov.  

Under planperioden har det arbetats fram flera viktiga politiska styrdokument. Bland annat kan 
nämnas: systemanalysen, godstransportstrategin samt cykelstrategin. En viktig utgångspunkt av 
arbetet med revideringen av planen har varit att stärka koppling mellan dessa styrdokument och 
planförslaget för att kunna fullfölja antagna politiska viljeinriktningar. 

Regionens ambition är att även fortsättningsvis satsa på steg 1 och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen 
som leder till ett effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur, se avsnitt 1.4 Samlade 
effektbedömningar.  
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6 Föreslagna åtgärder 
 

6.1 Regionala vägåtgärder  
 

Tabell 3. Fördelning av medel inom åtgärdsområde regionala vägåtgärder 2018–2029 

 Regionala vägåtgärder 2018–2029 (53 %) Fördelning mnkr Fördelning % 

Namngivna objekt 1 573 45 

Brister 629 18 

Mindre vägnätet 525 15 

Stråkpotter 525 15 

Smärreåtgärder 245 7 

Totalt 3 497 100 

 

Anslaget till Regionala vägåtgärder fördelas mellan fem olika användningsområden enligt Tabell 3. 
Namngivna objekt och Brister innehåller åtgärder som överstiger 25 miljoner kr. Åtgärder för upp till 
25 miljoner kr finansieras via potterna Mindre vägnätet, Stråkpotter och Smärreåtgärder. I förslaget 
till användning av nytillkommande medel riktas ökat fokus mot många kostnadseffektiva, mindre 
åtgärder som kan optimera systemet och fördelas till fler platser runtom i regionen. 

En kort beskrivning av de namngivna objekten finns i Bilaga 2 - Beskrivning av åtgärder, investeringar 
i vägar. Mer detaljerade beskrivningar för respektive objekt (samlade effektbedömningar) kommer att 
finnas tillgängliga på Trafikverkets hemsida12. De nio regionala stråken finns utsatta i Figur 13. 
Namngivna objekt  

De namngivna, större objekten som inryms i förslaget följer med från gällande plan och redovisas i 
Tabell 4 och Figur 13. Viktiga utgångspunkter för prioritering av vägåtgärder har varit att främja 
sysselsättning och tillväxt. En förbättrad tillgänglighet till Göteborgs hamn och till Göteborg Landvetter 
flygplats är i fokus, liksom att skapa förutsättningar för regionförstoring. Förbättrad säkerhet på det 
regionala vägnätet är ett tungt vägande skäl för flera av vägutbyggnaderna. En viktig utgångspunkt för 
prioriteringsordning av beslutade Namngivna objekt är att de objekt som ligger tidigt i 
planeringsperioden ska vara väl utredda, det vill säga att större frågor om korridorval, utformning med 
mera. har klarats ut. Detta för att trygga effektivare genomförande av planen. 

  

                                                           
12www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/ 
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Tabell 4. Förslag till byggstart namngivna objekt 2018–2029. * Utredning om projektets omfattning pågår, se mer 
detaljerad beskrivning i Bilaga 2 - Beskrivning av åtgärder, investeringar i vägar.** Projektet finansieras även med 12 mnkr 
från cykelpotten. *** Med anledning av att vissa objekt utreds vidare har denna post avsatts för eventuella justeringar. 
Outnyttjade medel kommer sedan att flyttas till Brister inom åtgärdsområdet Regionala vägåtgärder. 

 

 
 

6.1.1 Brister 
Arbetet med brister är ytterligare ett steg närmare det nya planeringssystemet som beskrivs i avsnitt 
1.3 Brister. 

Enligt det nya ekonomiska planeringssystemet ska brister som ligger mot slutet av planperioden vara 
indikativt beslutade. Detta skapar utrymme för en mer flexibel och effektiv planering. Bristerna 
kommer att bli föremål för såväl åtgärdsvalsstudier som samlade effektbedömningar. 

En sammanställning av inspelade prioriterade brister inom åtgärdsområdet Regionala vägåtgärder 
presenteras i Figur 12, de rödmarkerade är de åtgärder som är högst prioriterade. Respektive 
kommunalförbunds samtliga inspelade prioriteringar av brister redovisas i Bilaga 5 - Kandidater till 
brister. 

  

 Bedömd kostnad i plan 
2018–2029 mnkr 

Kommunal medfinans 
2018–2029 

Byggstartat 

44 Förbifart Lidköping 57 X 

Byggstart år 1–3 (2018–2020) 

160 Säckebäck-Varekil 141 
 

161 Rotvik-Bäcken 201 
 

49 Axvall-Varnhem 257 
 

E20/RV40 Tvärförbindelse* 200 
 

168 Tjuvkil* 9** X 

Byggstart år 4–6 (2021–2023) 

168 Ekelöv-Kareby* 182 X 

41 Fritsla-Kråkered 79 
 

49 Skövde-Igelstorp 142 
 

41 Sundholmen-Björketorp 187 
 

Brister år 7–12 (2024–2029) 

-  - - 

Ej fördelade medel Namngivna objekt***  118  
Summa 1 573  
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Figur 12. Sammanställning av kommunalförbundens prioriterade brister inom åtgärdsområdet regionala vägåtgärder där 
de rödmarkerade är de högst prioriterade bristerna.  Källa: Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare 

I kommunalförbundens inspel av prioriterade brister finns brister inom alla åtgärdsområden utpekade. 
När det gäller åtgärdsområdena Regionala vägåtgärder och Kollektivtrafik finns det i planen avsatta 
medel för brister. För åtgärdsområdena Cykel och Samfinansiering av järnväg i nationell plan finns i 
dag inte särskilda medel för brister utan prioriteringar sker utifrån andra förutsättningar och 
bedömningen är att den hanteringen fungerar väl. 

Pågående åtgärdsvalsstudier faller inte bort, utan följer med i det fortsatta arbetet och ligger i 
planeringen före inspelade prioriterade brister. Av ovan högst prioriterade brister finns färdigställda 
åtgärdsvalsstudier för väg 41 samt för del av väg 160. Utöver detta pågår arbete med åtgärdsvalsstudie 
för E20/RV40 Tvärförbindelse. Dessutom kommer en åtgärdsvalsstudie påbörjas för väg 158.  
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Det bör noteras att de högst prioriterade brister som redovisas i Tabell 5 är i huvudsak inspelade inom 
åtgärdsområde Regionala vägåtgärder. Eftersom en åtgärdsvalsstudie ska vara 
transportslagsövergripande kan studien resultera i förslag även för järnvägs-, kollektivtrafik- och 
cykelåtgärder. Resurs- och Klimateffektiv planering görs kontinuerligt enligt fyrstegsprincipen. 

Utifrån de förslag till högst prioriterade brister som kommunalförbunden föreslagit har Västra 
Götalandsregionen tillsammans med Trafikverket gjort några mindre justeringar och föreslår startår 
för ett urval av de högst prioriterade bristerna. De åtgärdsvalsstudier som planeras att starta år 2020 
och framåt kommer hanteras löpande i samband med Trafikverkets resursplanering i enlighet med 
deras planeringscykel för åtgärdsvalsstudier. Samtliga inspelade prioriterade brister redovisas i Bilaga 
5 - Kandidater till brister och kan användas som underlag inför kommande planering. 

Tabell 5. Högst prioriterade brister 2018–2029 

Högst prioriterade brister där åtgärdsvalsstudier kan påbörjas 2018 

Väg 156 mellan Rv 40 – Jönköpings län 

Väg 49 Varnhem – Skövde, hela sträckan 

Väg 160 E6 - Skåpesund 

Väg 155 Torslanda - Öckerö 

Högst prioriterade brister där åtgärdsvalsstudier kan påbörjas 2019 

Väg 161 Uddevalla – Lysekil (resterande del Bäcken – Skår) 

Väg 172 Stora Bön – Skällsäter 

Väg 27 delen Kila-korset söderut till länsgräns 

Väg 184 mellan Lidköping och Skara inklusive väg 2616 

Högst prioriterade brister där åtgärdsvalsstudier kan påbörjas 2020 eller senare 

Väg 44 kvarvarande sträcka förbifart Lidköping och sträckan Lidköping – Grästorp 

Väg 49 genom Skövde 

Väg 171 Gläborg – Kungshamn 

Väg 173 Färgelanda – Frändefors 

Väg 180 ny sträckning Viared norr om Sandhult samt resterande sträcka Hällered-Alingsås 

E6 - Rv 40  brist på tvärförbindelse med kollektivtrafikkapacitet i stråket 

  

  

573



 
 

32 
 

6.1.2 Mindre vägnätet 
Vägnätet utgör den största delen av vårt transportsystem och åtgärdsbehoven är mycket omfattande, 
inte minst på de mindre vägarna.  Dessa är mycket viktiga för arbets- och studiependling och 
näringslivets transporter. Karaktären på åtgärderna i potten ligger till stor del inom steg 3 i 
fyrstegsprincipen, det vill säga till begränsade om-/utbyggnadsåtgärder. 

Det finns inget krav på medfinansiering för att erhålla medel från potten. Det finns inte heller något 
hinder mot att utöka potten med medfinansiering. Vikten av en fortsatt satsning på potten Mindre 
vägnätet har betonats särskilt under revideringen av planen. En utökning av potten föreslås inte minst 
för att följa upp de politiska viljeinriktningarna som finns i Godstransportstrategin.  

För att stödja det praktiska användandet av potten och samtidigt styra åtgärderna i önskad 
riktning används nedanstående politiskt beslutade kriterier, som har arbetats fram i dialog 
mellan Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden/kommunerna och Trafikverket. 
Kriterierna är inte formulerade som skallkrav, utan fungerar som vägledning för urvalet och 
prioriteringen av åtgärder. 

• Fokus på åtgärder runt 12 miljoner kronor: Maximal kostnad för enskilda åtgärder i 
denna pott är 25 miljoner kronor. Den nedre gränsen är 8 miljoner kronor. 

• Prioritering av tre- och fyrsiffriga vägar: Det finns inget hinder mot att använda medel 
från potten till tvåsiffriga vägar, men fokus ligger på det tre- och fyrsiffriga vägnätet. 

• Matarvägar: Avser vägar som matar in trafik till prioriterade stråk (den regionala 
planens nio stråkpotter, nationella leder och utpekade kollektivtrafikstråk enligt 
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland). 

• Intermodalitet för person- och godstransporter: Avser vägar som knyter ihop de olika 
trafikslagen både på person- och godssidan, t.ex. kopplingar tillkombiterminaler, 
hamnar och resecentra. 

• Näringslivets transporter: Avser vägar som är särskilt viktiga för näringslivets 
transporter. 

 

Fördelningen av medel från potten prioriteras av BHU och beslutas av regionstyrelsen. Regionstyrelsen 
behöver ta beslut senast i maj året innan medel kan tas i anspråk från planen. 

6.1.3 Stråkpotter 
Arbetet med Stråkpotter har lyfts fram som en positiv erfarenhet.  I väganslaget ingår därför en fortsatt 
satsning på de utpekade regionala vägstråken, se Tabell 6 och Figur 13. Behovet av att aktualisera 
stråken har lyfts under revideringen av planen, men det föreligger inget behov av en översyn förrän 
efter att den nya planen är beslutad. Resurserna som nu föreslås till stråken är tänkta att användas för 
åtgärder i befintliga stråk eller i tillkommande sträckningar som kan komma att specificeras under 
genomförandet av planen. 
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Medlen avser kostnadseffektiva åtgärder som var och en understiger 25 miljoner kronor. Huvudsyftet 
är att skapa bättre möjligheter till arbets- och studiependling i stråken med bil och kollektivtrafik. Ett 
hela resan perspektiv bör anläggas där exempelvis anslutande gång- och cykelbanor, hållplatser och 
pendelparkeringar beaktas. Det handlar i hög utsträckning om att åtgärda flaskhalsar och att 
genomföra punktinsatser som ger stor nytta och samtidigt förbättrar tillgängligheten på stråken, 
inklusive påverkansinsatser.  

Den ursprungliga inriktningen per stråk ersätts av åtgärdsplaner. Idag finns beslutade åtgärdsplaner 
för stråk 1, 2, 3, 4, 5 och 6. På tjänstemannasidan leds detta arbete av Koncernkontoret för regional 
utveckling i dialog med berörda aktörer. Förslaget till åtgärdsplanen bereds av BHU och beslutas av 
regionstyrelsen.  

Tabell 6. Förslag till byggstart och fördelning stråkpotter 2018–2029 

 Bedömd kostnad i plan 
2018–2029 mnkr 

Byggstartat   

Stråkpott 1 
Uddevalla-Bengtsfors-Årjäng-Arvika (väg 172) 35 

Stråkpott 2 
Strömstad-Bengtsfors-Åmål-Karlstad (väg 176, E6, 164, E45) 22 

Stråkpott 3 
Tidaholm-Falköping-Vårgårda-Göteborg (väg 193, 47, 181, E20) 18 

Stråkpott 4  
Trollhättan-Falköping-Jönköping (väg 44, 47, 26) 15 

Stråkpott 5 
Lysekil-Uddevalla-Trollhättan-Lidköping-Skövde-Karlsborg Askersund (väg 162, 161, 44, 184, 
E20, 49, 50) 

33 

Stråkpott 6 
Mark (Skene)-Göteborg (väg 156, 40) 24 

Byggstart år 1–3 (2018–2020)   

Stråkpott 7 
Varberg-Mark-Borås (väg 41) 23 

Stråkpott 8 
Kungsbacka-Göteborg-Alingsås/Sollebrunn (väg 158, E6, E20, E45, 190) 26 

Stråkpott 9  
Borås-Alingsås-Trollhättan (väg 180, 1890, 42) 26 

Byggstart år 4–6 (2021–2023)   

- - 

Byggstart år 7–12 (2024–2029)   

- - 

Ofördelade medel Stråkpotter 303 

Summa 525 
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Figur 13. Karta över regionala vägåtgärder 2018–2029. Källa: Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare 

6.1.4 Smärreåtgärder 
Potten Smärreåtgärder är avsedd för riktade trafiksäkerhetsåtgärder, framkomlighet och 
trimningsåtgärder. Här ingår även åtgärder som kan påverka valet av transportsätt och ge ett 
effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. Det bör nämnas att olika former av miljöåtgärder 
omhändertas i den nationella planen.   
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6.2 Kollektivtrafik 
 

Tabell 7. Fördelning av medel inom åtgärdsområde kollektivtrafik 2018–2029 

 

 

 

 

 

 

Anslaget till regionala kollektivtrafikåtgärder fördelas mellan fyra olika användningsområden enligt 
Tabell 7. De åtgärder som överstiger 25 mnkr läggs in som Namngivna projekt medan åtgärder upp till 
25 mnkr finansieras via övriga Potter. Åtgärder som understiger 25 mnkr på kommunalt vägnät 
finansieras via potten Statlig medfinansiering (50 % från regional plan). Åtgärder på det statliga 
vägnätet finansieras inom potten Statligt vägnät med 100 % finansiering från regional plan).  

En kort beskrivning av de namngivna objekten finns i Bilaga 3 - Beskrivning av åtgärder, bidrag till 
kollektivtrafikanläggningar m.m. Mer detaljerade beskrivningar för respektive objekt (samlade 
effektbedömningar) kommer att finnas tillgängliga på Trafikverkets hemsida13. Arbete med att ta fram 
en karta med de namngivna kollektivtrafikobjekten pågår.  

Det krävs fortsatta insatser i infrastrukturen för kollektivtrafik för att uppnå det övergripande målet i 
det antagna Trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen. Satsningarna i planen skall 
bidra till att andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas, 
för en attraktiv och konkurrenskraftig region. 

Satsningar som ger förbättrad pålitlighet och framkomlighet både i utpekade stråk och våra största 
städer behöver genomföras inom de närmsta fyra åren. En fortsatt satsning för att utveckla både 
befintliga och bygga nya bytes- och knutpunkter. Att säkra att invånarna får en bättre tillgänglighet till 
kollektivtrafiken genom såväl att ta sig till kollektivtrafik, pendelparkeringar för bil och cykel samt 
funktionshinderanpassade hållplatser är prioriterat. 

  

                                                           
13www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/ 

Kollektivtrafik 2018–2029 (20 %) Fördelning mnkr Fördelning % 

Namngivna objekt 
(statlig medfinans) 525 39 

Åtgärder på kommunalt vägnät 
(finansieras 50 % från regional plan, statlig medfinans) 485 36 

Åtgärder på statligt vägnät 
(finansieras 100 % från regional plan) 175 13 

Brister 162 12 

Summa 1 347 100 
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6.2.1 Namngivna objekt 
De namngivna, större objekten som inryms i förslaget redovisas i Tabell 8. Lokaliseringsutredningar 
eller åtgärdsvalsstudier finns genomförda för dessa objekt. Samtliga namngivna åtgärder bidrar till att 
göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, attraktiv och säker för att öka resandet med kollektivtrafik samt 
öka dess konkurrenskraft. De namngivna objekten tar hand om ett allt större resande och behov av 
integrering mellan olika transportslag samt har ett fokus på resenärens behov av att känna sig trygg.  
Satsningar kommer att fortsätta i de utpekade prioriterade stråken och noder för kollektivtrafiken. 
Fortsatta satsningar kommer även på landsbygdstrafiken för att stimulera till ett ökat resande.  

Förslag till prioritering av de namngivna kollektivtrafikåtgärderna sker nu inför framtagandet av planen 
och kommer att därefter revideras vart fjärde år. Om utrymmet finns och behov av ytterligare 
namngivna åtgärder (överstigande 25 mnkr) kommer in under regionens remisshantering krävs att 
samtliga berörda parter är överens om omfattning, att en samlad effektbedömning eller åtminstone 
en förenklad SEB14 inklusive samhällsekonomisk kalkyl genomförs innan planen skickas på fastställelse. 
För åtgärder krävs även en anläggningskostnadskalkyl eller åtminstone en grov kostnadsindikation 
(GKI).  För att en åtgärd kan tidigareläggas med eventuell förskottering behöver åtgärden vara 
principgodkänd i enlighet med Trafikverkets handbok  

  
                                                           
14www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/ 
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Tabell 8. Kollektivtrafikåtgärder 2018–2029  

 

Kommun 

Bedömd 
kostnad i 

plan 
2018–

2029 mnkr 

Bedömt 
bidrag i plan 
2018–2029 

mnkr 

Kommunal 
medfinansiering 

2018–2029 

Bedömt 
färdigställande 

Namngivna objekt 
Byggstartat 
Angereds resecentrum Göteborg 30 7,5 X 2018 

Byggstart år 1–3 (2018–2020) 
Lerums resecentrum Lerum 120 60 X 2019 

Stenungssunds resecentrum Stenungssund 60 30  2021 

Linbanestationer Göteborg 100 50 X 2021 

Gång- och cykelbro vid Lerums 
Resecentrum Lerum 60 30 X 2020 

Byggstart år 4–6 (2021–2023) 
NET 3, östra sidan Göteborg 15 7,5  2023 

Knutpunkt Hjalmar Br. Platsen Göteborg 80 40 X 2026 

Västlänken -RC Centralen Göteborg 90 45 X 2026 

Västlänken -RC Haga Göteborg 40 20 X 2026 

Västlänken –RC Korsvägen Göteborg 80 40 X 2026 

Saltholmen terminal Göteborg 36 18 X 2024 

Byggstart år 7–12 (2024–2029) 
Knutpunkt Linnéplatsen Göteborg 40 20 X 2024 

NET 3, Västra sidan Göteborg 175 87,5  2025 

Knutpunkt Mölndals bro, 
utbyggnad österut Mölndal 40 20 X 2025 
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6.2.2 Åtgärder på kommunalt vägnät samt Åtgärder på statligt vägnät 
Inom åtgärdsområdet Kollektivtrafik ingår följande potter: 

• Åtgärder på kommunalt vägnät (finansieras 50 % från regional plan, statlig medfinans) 
• Åtgärder på statligt vägnät (finansieras 100 % på statligt vägnät) 

Kommunerna kan ansöka medel ur dessa potter årligen. Trafikverket ansvarar för att informera om 
när det är möjligt att ansöka om statlig finansiering för potterna. Trafikverket och Västtrafik ansvarar 
för kontakter med kommunerna och information om administrationen samt hantering av prioritering 
av inkomna ansökningar. 

 För att stödja det praktiska användandet av potten samt styra åtgärderna i önskad riktning med i enlighet 
med Trafikförsörjningsprogrammet ska val av åtgärder för ovanstående potter följa nedanstående 
inriktningar: 

• Framkomlighetsåtgärder både i form av busskörfält så väl som signalprioritering i utpekade 
stråk och för stadstrafik  

• Underlätta för våra invånare att komma till kollektivtrafiken genom satsningar på 
anslutningsvägar till hållplatser för gång- och cykel och pendelparkeringar bil och cykel och 

• Tillgänglighetsanpassning av hållplatser och terminaler. 
• Samordning av insatser inom potten för cykel och potterna inom kollektivtrafik 

6.2.3 Utgångspunkter för prioritering av åtgärder inom kollektivtrafik 
Nedan följer Trafikverkets riktlinjer gällande statlig medfinansiering: 

TRAFIKVERKETS RIKTLINJER 

Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 
innehåller bestämmelser om statlig medfinansiering till bland annat Regionala kollektivtrafikmyndigheter, 
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik för investeringar i, för investeringar i 
kollektivtrafikanläggningar, spårfordon och fartyg. 

I Trafikverkets riktlinjer delas statlig medfinansiering ut av flera skäl: 

• Medfinansieringen skall bidra till att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, attraktiv och säker 
för att öka resandet med kollektivtrafik samt öka dess konkurrenskraft.  

• Fokus skall vara på resenärens bästa och hela reskedjan skall beaktas.  
• Regional kollektivtrafik ska möjliggöra resenärernas vardagsresande, till exempel 

arbetspendling, och således tillgodose ett allmänt kommunikationsbehov. 
• Statlig medfinansiering ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att använda 

transportsystemet. 

 

Trafikverkets riktlinjer innebär följande förändringar: Trafikverket samordnar nu alla ansökningar, 
spårfordon får inte längre finansieras och bidrag får inte lämnas för påverkansåtgärder. Även för 
kollektivtrafik skall nu en Samlad ekonomisk bedömning inklusive kostnadskalkyl tas fram innan 
fastställelse av planen görs.  
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I det fortsatta arbetet och med utgångspunkt från Trafikverkets riktlinjer, kommer följande 
åtgärdskategorier att prioriteras för val av åtgärder gällande statlig medfinansiering: 

Regionens prioriteringar för kollektivtrafik på väg 

• Utbyggnad av resecentrum och knutpunkter 
• Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik på det kommunala och statliga vägnätet i regionens 

utpekade stråk och noder 
• Utbyggnad av pendelparkeringar för bil och cykel 
• Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiktrafiken  
• Ökad trafiksäkerhet 

Regionens prioriteringar för kollektivtrafik i anslutning till spårtrafik 

• Ökad tillgänglighet 

Regionens prioriteringar för kollektivtrafik i anslutning till och för sjötrafik 

• Kajanläggningar, byggande av terminalanläggningar, vänthallar och anordningar för trafikanter i 
form av pendelparkeringar. 

 

6.2.4 Brister 
Arbetet med Brister inom kollektivtrafiken är ytterligare ett steg närmare det nya planeringssystemet 
som beskrivs i avsnitt 1.3 Brister. Erfarenheterna från arbetet i nu gällande plan med namngivna 
kollektivtrafikprojekt är dels att det är långa och tidskrävande processer där flera parters processer ska 
samverka och synkas i tid, vilket gör att processen kan se annorlunda ut jämfört med övriga områden. 
Det finns därför Namngivna objekt som även genomförs år 7–12. Det kan även finnas behov av att 
tidigarelägga projekt i planen om senareläggning behöver ske och objekt som är namngivna kan då 
tidigareläggas enligt Trafikverkets handbok.  

Bristerna mot slutet av planperioden ska vara indikativt beslutade, vilket skapar utrymme för en mer 
flexibel och effektiv planering. För både Namngivna objekt och åtgärder inom Potter finns medel 
avsatta i slutet av planperioden i form av Brister både överstigande 25 mnkr så väl som understigande 
25 mnkr, även dessa kommer på sikt att namnges. Ett antal åtgärder har funnits med inför nu gällande 
plan, men där förutsättningar kan ha ändrats och ytterligare utredningar behöver ske.  

De objekt som det delvis finns planer för eller har diskuterats i olika samverkansformer är bland annat: 

• Alingsås, nytt resecentrum öster om nuvarande 
• Lysekil, nytt resecentrum som knyter ihop buss och båt i centrum 
• Mölndal, utbyggnad 
• Mölnlycke nytt resecentrum då sträckan Mölnlycke – Bollebygd byggs ut med dubbelspår 
• Strömstad, nytt resecentrum som knyter ihop tåg, buss och båt söder om nuvarande 
• Uddevalla, nytt resecentrum vid ett nytt stationsläge norr om nuvarande 
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För dessa åtgärder behöver åtgärdsvalsstudier eller motsvarande utredningar genomföras. Eftersom 
flertalet behov även kräver en kommunal och ibland även statlig medfinansiering behöver arbetet 
genomföras i nära samverkan med berörda kommuner och Trafikverket.  

Behov som omfattas av pågående åtgärdsvalsstudier faller inte bort utan följer med i det fortsatta 
arbetet och ligger i planeringen före inspelade prioriterade brister. I de underlag regionen har fått från 
kommunalförbunden finns Brister inom alla åtgärdsområden påtalade, se kapitel 6.1.1 Brister. 
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6.3 Samfinansiering av järnväg i nationell plan 
Tabell 9. Medel inom åtgärdsområdet samfinansiering av järnväg i nationell plan 2018–2029.  

Samfinansiering av järnväg i nationell plan 
2018–2029 (2 %)  mnkr 

Samfinansiering av järnväg  699 

 

Behovet av såväl underhåll som investeringar i järnvägsnätet är även fortsättningsvis omfattande.  Ett 
välfungerande järnvägssystem är viktig för att uppnå miljö/klimatmålen samt för effektiviteten i 
transportsystemet. 

Enligt regelverket ligger investeringarna i järnvägsinfrastrukturen inom den ekonomiska ramen för den 
nationella transportinfrastrukturplanen. Behovet av åtgärder för att höja och återställa standarden på 
de järnvägar som är viktiga för regiontrafik (utöver stambanorna) är stort. Västra Götalandsregionen 
har därför de senaste planomgångarna anslagit medel från den regionala planen för Samfinansiering 
av järnväg i den nationella planen. Ambitionen i den fortsatta satsningen är att genomföra 
standardhöjande åtgärder i samband med att Trafikverket utför underhållsåtgärder på de banor som 
har regiontrafik. 

Fördelning av medel från potten prioriteras av BHU och beslutas av regionstyrelsen. Regionstyrelsen 
behöver ta beslut senast i maj året innan medel kan tas i anspråk från planen. 

För att stödja det praktiska användandet av potten och samtidigt styra åtgärderna i önskad 
riktning används nedanstående politiskt beslutade principer, som har arbetats fram i dialog 
mellan Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden/kommunerna och Trafikverket. 

Principerna är vägledande för urvalet och prioriteringen av åtgärder: 

• Åtgärderna ska stödja en effektiv och långsiktigt hållbar utveckling för person- och 
godstransporter i regionen. 

• Åtgärderna ska ligga i linje med Målbilden för tåg 2035. 
• Västra Götalandsregionens ambition är att prioritera åtgärder som höjer och 

återställer standarden på de järnvägar som är viktiga för regiontrafiken (utöver 
stambanorna). Dessa åtgärder kan med fördel att genomföras i samband med att 
trafikverket utför planerade underhållsåtgärder på banorna. 

• Det finns inga krav på medfinansiering från kommuner för att erhålla medel från 
potten. I de fall där medfinansieringsfrågan blir aktuell är utgångspunkten BHU:s 
ställningstagande beträffande ”Principer för gemensamt agerande från region och 
kommuner vad gäller medfinansiering av större omfattning av statlig 
transportinfrastruktur”. 

• Fokus bör ligga på systempåverkande åtgärder. 
• Då åtgärder är beroende av tillkommande investeringar för att t.ex. uppnå önskad 

trafikering bör detta belysas. 
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6.4 Samfinansiering av väg i nationell plan   
 

Tabell 10. Fördelning av medel inom åtgärdsområdet samfinansiering av väg i nationell plan 
2018–2029 

 Samfinansiering av väg i nationell plan 2018–
2029 (2 %)  mnkr 

Samfinansiering E20 100 

 

Samfinansieringen av väg i nationell plan ligger kvar från den nu gällande infrastrukturplanen för 
Västra Götaland och avser E20 Alingsås – Vårgårda.  
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6.5 Cykel 
 

Tabell 11. Fördelning medel inom åtgärdsområdet cykel 2018–2029 

 

 
 
 
 
 

Cykling är en viktig del av det hållbara transportsystemet. Åtgärder inom åtgärdsområdet Cykel kan 
bidra till att nå flera samhällsmål, såsom att minska resandets miljöpåverkan, minska trängseln i tätort 
och bidra till en bättre folkhälsa. Cykeln har stor potential att ersätta korta bilresor. För längre resor 
kan cykel tillsammans med kollektivtrafik vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen om rätt 
förutsättningar ges.  
 
Sedan 2014 är Cykel ett eget åtgärdsområde med särskilt avsatta medel inom den regionala planen för 
transportinfrastruktur i Västra Götaland. Avsatta medel fördelas på två olika kategorier: till cykelvägar 
på det statliga regionala vägnätet samt som bidrag till kommuner för cykelvägar på det kommunala 
vägnätet. Kommuner som söker medel från cykelanslaget förväntas medfinansiera med 50 procent. 
Behovet av cykelåtgärder är fortsatt stort, därmed görs en fortsatt stor satsning inom detta 
åtgärdsområde.  

Januari 2016 antogs Strategi för ökad cykling i Västra Götaland, en del av regional plan för 
transportinfrastruktur15. Cykelstrategin innehåller vision, mål och prioriteringsprinciper, och ska vara 
ett stöd för prioritering och planering av cykelåtgärder längs det statliga regionala vägnätet i Västra 
Götaland. Cykelstrategin pekar ut vilka prioriteringsprinciper som är viktiga för att bäst ta till vara 
cykelns potential som transportmedel, samt för att befintliga resurser ska användas på bästa sätt. Den 
pekar inte ut enskilda objekt.  

Det är viktigt att främja vardagsnära cykling, exempelvis pendling till skola och arbete. Åtgärder som 
utökar det sammanhängande cykelvägnätet och som höjer trafiksäkerheten är viktiga för att öka 
attraktiviteten, men även beteende- och attitydpåverkande åtgärder behövs för att öka antalet 
cyklister. Hållbart resande väst16 är en kompetens- och projektplattform för hållbart resande i 
Västsverige. Hållbart resande väst fungerar som stöd och kunskapskälla inom hållbart resande för 
kommuner i Västsverige. Detta genom att erbjuda kunskapsstöd, nätverk, koncept och projekt för 
kommuner att genomföra lokalt med eller utan regional samordning. Syftet är att göra det enkelt för 
människor att välja ett hållbart resande och att uppmuntra till nya resvanor. Detta arbete stödjer ett 
ökat cyklande, som är en del av ett hållbart resande.  

                                                           
15 www2.sahlgrenska.se/upload/Regionutveckling/Infrastruktur-IT/Cykel/REGIONAL_CYKELPLAN_slutversion_2016.pdf 
16 www.vgregion.se/hrv 

Cykel 2018–2029 (7 %) Fördelning 
mnkr Fördelning % 

Cykelvägar, statligt regionalt vägnät 306 65 

Bidrag till kommuner för cykelvägar, kommunalt vägnät 
(statlig medfinans) 165 35 

Totalt 471 100 

585

https://www2.sahlgrenska.se/upload/Regionutveckling/Infrastruktur-IT/Cykel/REGIONAL_CYKELPLAN_slutversion_2016.pdf
http://www.vgregion.se/hrv


 
 

44 
 

6.6  Bidrag till kommuner för trafiksäkerhet och miljö 
 

Tabell 12. Medel inom åtgärdsområdet Bidrag till kommuner (trafiksäkerhet och miljö) 2018–
2029 

Bidrag till kommuner för trafiksäkerhet och miljö 2018–2029 (5 %)  mnkr 

Trafiksäkerhet 
Fördelning preciseras ej 

Miljö 

Totalt 340 

 

Det är i tätorterna på det kommunala vägnätet som de flesta oskyddade trafikanterna finns. Detta 
åtgärdsområde är ett bidrag som syftar till att stimulera kommuner att genomföra åtgärder för ökad 
trafiksäkerhet och miljö på och i anslutning till kommunala vägar. Trafiksäkerhetsåtgärder som kan 
komma ifråga ska främst gynna de oskyddade trafikanterna och se till barns situation i trafiken. Det 
kan handla om planskilda korsningar, gångvägar och transportinformatik. Åtgärder som gynnar 
anslutningar till kollektivtrafik prioriteras. Miljöåtgärder som kan komma ifråga är upprustning av 
vägmiljöer, skydd av vattentäkter, trafikinformatik och åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormer 
för luft. Buller är ett stort problem för många boende längs med kommunala gator och åtgärder för att 
minska antalet bullersatta prioriteras. 
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6.7 Övrigt 
 

Tabell 13. Fördelning av medel inom åtgärdsområdet övrigt 2018–2029 

Övrigt 2018–2029 (2 %)  mnkr 

Driftbidrag Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Fördelning preciseras ej Medfinansiering till investeringar Trollhättan-Vänersborgs flygplats (50 %) 

Oförutsedda mindre utgifter 

Totalt 136 

 

Inom åtgärdsområdet Övrigt finns det möjlighet att ge bidrag till flygtrafikanläggningar, sjöfart och till 
lågtrafikerade landsbygdsvägar. Bidrag till landsbygdsvägar förutsätter medfinansiering bland annat av 
dem som använder vägen. Det finns även möjlighet att söka statsbidrag till investeringar beträffande 
regionala flygtrafikanläggningar, till exempel terminalbyggnader, vänthallar och hjälpmedel för 
inflygning. Bidrag till sjöfart ges till investeringar för godstransporter. Det är svårt att i förväg bedöma 
hur stora resurser som krävs och när de kommer att behöva tas i anspråk. Medel för mindre 
oförutsedda åtgärder kan anslås från potten. Anslaget ligger kvar på samma nivå som i gällande plan.  
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7 Effekter och måluppfyllelse 

 

 

7.1 Bedömning av planen i sin helhet 
Planen för Västra Götaland har tagit avstamp i Regional Systemanalys – För transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland och är i sin fördelning mellan olika trafikslag lik den gällande planen, 2014–2025. 
Planen innehåller åtgärder som främjar tillgänglighet, sysselsättning och hållbarhet, vilket bland annat 
innebär investeringar som svarar mot näringslivets transportbehov och förbättringar samt 
investeringar längs nio utpekade stråk av stor betydelse för arbetspendling och regionförstoring. 
Huvuddelen av dessa stråk har särskild vikt för utvecklingen av de något mer perifera delarna av 
regionen, där det är svårt att upprätthålla en god försörjning med kollektivtrafik.  

Planen bidrar till positiva sysselsättningseffekter, vilket också har betydelse för att bryta utanförskapet 
i samhället. En relativt stor andel av ramen utgör åtgärder för kollektivtrafiken samt cykelåtgärder, 
vilket är viktigt för den hållbara utvecklingen. Med den inriktning som cykelåtgärderna i planen har 
förväntas även dessa underlätta arbetspendling i relationer upp till åtminstone en mil. I 
Göteborgsregionen förutsätter en önskad förtätning av regionens kärna en omfördelning av resandet 
med bil till större andel resande med kollektivtrafik respektive cykel och gång. 

Bedömningen ur ett konkret klimat- och miljöperspektiv återfinns i kapitel 8 Sammanfattning av 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

  

588



 
 

47 
 

7.2 Planens effekter utifrån persontransporter 
Planens fokus är persontransporter, behovet av att underlätta arbetspendling med bil och 
kollektivtrafik är fortsatt stort. Ett viktigt syfte med trafikförsörjningsprogrammet är just att öka 
andelen resor med kollektivtrafik. Utöver åtgärder som generellt höjer resandestandarden ingår till 
exempel pendelparkeringar, tillgänglighetsförbättringar för funktionshindrade etc. Samtliga 
namngivna åtgärder inom Kollektivtrafik bidrar till att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, attraktiv 
och säker för att öka resandet med kollektivtrafik samt dess konkurrenskraft. De namngivna objekten 
inom åtgärdsområdet Kollektivtrafik tar hand om ett allt större resande och behov av integrering 
mellan olika transportslag, samt har ett fokus på resenärens behov av att känna sig trygg.  

Satsningar på bland annat knutpunkter och åtgärder inom potterna har eller skall ha ett fokus på 
resenärens bästa. Regionen väljer även att lyfta fram vilka ytterligare prioriterade satsningar som anses 
behövas kommande år kopplade till delmål och strategier i regionens Trafikförsörjningsprogram. I det 
fortsätta arbetet med planen utgår regionen från att satsningar skall läggas i de utpekade prioriterade 
stråk och noder samt göra det lättare att ta sig till kollektivtrafiken kan hela resekedjan förbättras för 
regionens invånare.  

Samtliga satsningar förbättrar eller möjliggör vardagsresande, till exempel arbetspendling i de 
utpekade stråken, och således tillgodoser de ett allmänt kommunikationsbehov. Regionen vill se 
fortsatta satsningar på landsbygdstrafiken och vilka infrastrukturåtgärder som behövs för att stimulera 
till ett ökat resande och en enklare vardag för regionens invånare. Satsningar, särskilt via potten för 
tillgänglighetsanpassning av hållplatser med mera, kommer att underlätta och möjliggöra för fler 
personer med funktionsnedsättning att använda transportsystemet. 

I planen ingår cykelåtgärder både inom och utanför tätort, samt bidrag till trafiksäkerhetsåtgärder på 
det kommunala nätet. Detta beräknas kunna minska antalet korta bilresor. 

7.3 Planens effekter utifrån godstransporter 
De namngivna vägobjekten i planen ger nytta för näringslivets transporter. Potterna har justerats för 
att bättre möta upp de politiska viljeinriktningarna som finns i godstransportstrategin. Det mindre 
vägnätet har prioriterats då det är viktigt för ett levande näringsliv i hela regionen. Åtgärder som 
underlättar näringslivets transporter leder i första hand till kostnadsbesparingar och inte till fler 
transporter. Dock kan kostnadseffektivare vägtransporter leda till en ökad överflyttning från 
exempelvis järnväg och sjöfart. Sammantaget förväntas inte planen påverka godstrafikens omfattning 
i nämnvärd grad, jämfört med gällande plan förbättras dock godsets framkomlighet. Bidragen till 
järnväg kan eventuellt verka i gynnsam riktning. Dessa är dock inte specifikt riktade mot godstrafik.  
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7.4 Effektbedömning namngivna och ännu icke kända åtgärder 
De namngivna väg- och kollektivtrafikobjekten uppgår till cirka 50 procent av de totala medlen i den 
regionala planen, resterande medel är inte konkretiserade. En del i förslaget till regional plan utgörs 
av en åtgärdsgrupp med brister över 25 miljoner kronor, där det istället för att namnges nya objekt 
endast pekas ut brister i transportsystemet. Vilka åtgärder som ska genomföras för de utpekade 
bristerna tas fram i ett senare skede genom åtgärdsvalsstudier där åtgärdsförslagen sorteras efter 
fyrstegsprincipen.  

Att belysa konsekvenserna av planens innehåll som helhet när en stor del av medlen inte är preciserade 
är en svårighet. För vissa områden går det att göra en relativt säker bedömning utifrån den kunskap 
och erfarenhet som finns, medan det för andra områden inte går att avgöra planens effekter utifrån 
den information som finns i nuläget. I de senare fallen förs istället ett resonemang kring vad det kan 
komma att innebära. 

7.5 Övergripande måluppfyllelse 

7.5.1 Långsiktig hållbarhet 
Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och en 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 
Transportsystemet ska därigenom bidra till en hållbar utveckling av samhället som helhet. 

Den regionala planen behandlar en avgränsad del av transportsystemet som har utkristalliserats från 
den transportslagsövergripande regionala systemanalys17 som genomförts. Detta innebär att den 
regionala planen grundas på ett synsätt som lett till att föreslagna åtgärder kompletterar och 
samverkar med den nationella. Dels fokuserar planen på stråk som binder samman orter som är särskilt 
viktiga för att hela regionen ska kunna utvecklas, dels prioriteras objekt som knyter samman de lokala, 
regionala och nationella systemen, främst i form av effektivare bytes- och knutpunkter inom 
kollektivtrafiken.  

De sista åren i planeringsperioden formuleras objekt som brister i transportsystemet istället för att 
specificeras. Lösningar på de utpekade bristerna tas i ett senare skede fram genom åtgärdsvalsstudier 
där bristen utvärderas efter fyrstegsprincipen. Detta möjliggör en mer flexibel lösning på funktionella 
eller infrastrukturella brister.   

Planens betydelse för utvecklingen mot ekonomisk hållbarhet är positiv. Den övervägande delen av 
vägobjekten i planen är samhällsekonomiskt lönsamma. För de delar av planen som avser bidrag till 
kollektivtrafik, trafiksäkerhet, och miljöåtgärder i kommuner finns inte lönsamhetsberäkningar 
framtagna på samma sätt som för vägobjekten. Namngivna kollektivtrafikobjekt har ej beräknats med 
nettonuvärdeskvot, men bedöms samlat bidra till planens ekonomiska nytta. För cykelåtgärder finns 
effektberäkningar som visar att cykelsatsningar ofta är lönsamma enligt flera studier. Som helhet 
bedöms planen leda i rätt riktning.  

  

                                                           
17 Regional Systemanalys – För transportinfrastrukturen i Västra Götaland – beslutades av regionstyrelsen i 
oktober 2016. 
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Planens sociala hållbarhet har inte analyserats på djupet, men eftersom planen innefattar åtgärder 
som förbättrar möjligheterna till arbetspendling, samt förstärker insatserna för andra färdmedel än 
bil, talar det för att inriktningen även i detta avseende är positiv. Kollektivtrafikåtgärderna i planen är 
positiva för utvecklingen mot ett mer jämlikt transportsystem och det finns även en tydlig inriktning 
mot ökad funktionshinderanpassning. Även barns tillgänglighet förväntas utvecklas positivt genom 
satsningar på bland annat gång- och cykelbanor.  

Den miljömässiga hållbarheten kan påverkas betydligt, både positivt och negativt, beroende på hur 
de medel som inte är allokerade till objekt används. Här har planalternativet en ökad flexibilitet i 
jämförelse med nollalternativet då en större andel medel kan användas för brister och stråk, utan 
angivande av åtgärd.  

7.5.2 Samhällsekonomisk effektivitet 
För att uppnå en så hög kostnadseffektivitet som möjligt spelar de samhällsekonomiska effekterna en 
stor roll. För namngivna objekt tas samhällsekonomiska kalkyler fram för respektive objekt, men för 
stråkpotter och övriga åtgärder i planen saknas detta. Samtliga nio namngivna vägobjekt bedöms vara 
samhällsekonomiskt effektiva. Den genomsnittliga nettonuvärdeskvoten viktad mot 
investeringskostnaderna för samtliga objekt uppgår till 0,7, det vill säga att samhället får tillbaka 0,7 
kronor i nytta för varje investerad krona (utredning pågår och projekt väntar på fastställelse hos 
Trafikverket, justering kan komma att ske). För objektet E20/Rv40 Tvärförbindelse finns ingen 
beräkning framme för hela stråket. Ny beräkning tas fram efter att den kompletterande 
åtgärdsvalsstudien är genomförd. För de namngivna kollektivtrafikåtgärderna är de 
samhällsekonomiska kalkylerna ännu inte genomförda och deras samhällsekonomiska effekter kan 
inte redovisas nu.  

Enligt den samlade effektbedömningen för de namngivna vägobjekten bidrar tillgänglighetsvinster – 
snabbare och billigare resor och transporter – till den klart största posten vad gäller nyttan med 
objekten. Även trafiksäkerhetsvinsterna är betydande. Utbyggnaden av objekten innebär dock även 
en belastning, det vill säga mer utsläpp och ökade kostnader för drift och underhåll. 

Kollektivtrafikåtgärderna i planen ger tillgänglighetsvinster och därutöver nyttor beträffande 
emissioner. Dock har kollektivtrafikåtgärderna inte samhällsekonomiskt beräknats utan endast 
bedömts. 

Några viktiga effekter som inte har kvantifierats och tagits med i lönsamhetsberäkningarna är 
exploateringseffekter, arbetsmarknadseffekter och långsiktiga lokaliseringseffekter. Den minskade 
restiden bidrar till möjlig regionförstoring vilket i sin tur påverkar ovanstående positivt.  
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Figur 14. Sammanställning av namngivna objekts beräknade samhällsekonomiska nytta samt transportpolitiska 
måluppfyllelse. Arbete pågår med att slutföra alla SEB:ar och tabellen kompletteras efterhand. Källa: Trafikverket   
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7.6 Funktionsmål – tillgänglighet 
Tillgänglighet handlar om själva syftet med transportsystemet. Begreppet tillgänglighet definieras i 
detta sammanhang som ”den lätthet med vilket utbud och aktiviteter i samhället kan nås”. 
Tillgänglighet avser såväl medborgarnas som näringslivets behov. 

 

 

7.6.1 Tillgänglighet för alla 
Tillgänglighetsbegreppet avser här faktorer som tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Den 
regionala planen bidrar till att dessa faktorer förbättras. Satsningarna på kollektivtrafik är av en sådan 
karaktär och omfattning att tillgängligheten, särskilt i Göteborgsområdet, förbättras betydligt. 
Resecentra, bytespunkter, separata busskörfält, signalprioritering, pendelparkeringar, hållplatser på 
landsbygdsvägar et cetera utgör viktiga inslag. Bidraget till järnvägar i den nationella planen ger likaså 
bättre kapacitet och tillförlitlighet på några av banorna i Västra Götaland. 

Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov. Genom att synliggöra att det finns skillnader i hur olika grupper använder olika delar 
av transportsystemet kan planeringen anpassas så att alla, oavsett förutsättningar, har möjlighet att 
resa efter sina respektive behov.  
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De skillnader som statistiskt kan utläsas i resandet mellan kvinnor och män är att män generellt sett 
gör längre resor än kvinnor.18 När det gäller val av färdmedel finns skillnader i och med att män 
använder bil i större utsträckning än kvinnor, och kvinnor gör större andel av sina resor med 
kollektivtrafik, gång eller cykel än män. Att skapa förutsättningar att välja kollektivtrafik, gång och cykel 
och att utforma den på ett sätt som gör den tillgänglig, säker och trygg bidrar, utöver till ökad långsiktig 
hållbarhet, till ökad jämställdhet för både kvinnor och män.19  

För att göra kollektivtrafiken tillgänglig för personer med funktionshinder är anpassningen av på- och 
avstigningspunkter avgörande. I trafikförsörjningsprogrammet finns ett utpekat prioriterat 
kollektivtrafiknät för tillgänglighetsanpassning som består av cirka 800 hållplatser och 120 
bytespunkter/terminaler, där cirka 300 hållplatser och 40 bytespunkter/terminaler behöver åtgärdas. 

I den regionala infrastrukturplanen för 2018–2029 föreslås resecentra finansieras som namngivna 
objekt med 50 procent statlig medfinansiering. De utpekade hållplatserna ligger både på det 
kommunala och det statliga vägnätet, och finansiering föreslås därför i två olika potter: en med 50 
procent statlig medfinansiering och en med 100 procent finansiering i plan. I dessa potter prioriteras 
hållplatser som utgör det prioriterade kollektivtrafiknätet, satsningen föreslås vara större de första 
fyra åren i planperioden. 

Samarbetet mellan Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Trafikverket kommer att fortsätta, bland 
annat för att ta fram prioriteringar i genomförandeplanen. Det är viktigt att kommunerna fortsatt 
deltar i planeringsprocessen.  

Under 2012 antogs en funktionshinderstrategi för Västra Götaland. Strategin är en vidareutveckling 
och fördjupning av de mål och strategier som ingår i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.  

Satsningen på gång- och cykelvägar ger säkrare tillgänglighet för barn och unga. Avsatta medel för 
utbyggnad och förbättringar av cykelvägar utmed de regionala statliga vägarna bedöms därmed leda 
till positiva effekter gällande barns säkra tillgänglighet. Inom anslaget till cykel är två viktiga områden 
trafiksäkerhetsåtgärder samt åtgärder som gynnar ökad cykling för skolbarn.  

7.6.2 Förutsättningar att välja kollektivtrafik, gång och cykel 
Sammantaget bedöms planens satsningar på kollektivtrafik, cykel och järnväg att påverka 
förutsättningarna att välja dessa trafikslag positivt. En överflyttning från bil till andra trafikslag kan 
bidra till exempelvis minskade utsläpp av växthusgaser och förbättrad luftkvalitet. Även satsningar på 
mindre åtgärder som pendelparkeringar, funktionshinderanpassning, kajanläggningar samt cykelvägar 
på det kommunala gatunätet bedöms öka förutsättningarna till enkelt och säkert resande dörr till dörr, 
med kollektivtrafiken som huvudresa. Resurser avsätts i den regionala planen på stråk i gatunätet 
(prioritering i trafiksignaler, busskörfält med mera) för att öka kapacitet och framkomlighet. 
Sammantaget med andra insatser ökar detta kollektivtrafikens konkurrensförmåga på ett påtagligt 
sätt. 

  

                                                           
18 RVU Sverige – den nationella resvaneundersökningen 2011–2014, Trafikanalys 
19 Bygg om eller bygg nytt, Effektsamband för Transportsystemet, Trafikverket 2012-08-31 
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Under 2016 antogs en regional cykelplan för Västra Götaland. Strategin är en vidareutveckling och 
fördjupning av de mål och strategier som ingår i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och är en 
del av regional plan för transportinfrastrukturen. 

7.6.3 Näringslivets transporter 
I planen föreslås åtgärder som sammantaget bidrar till att förbättra kvaliteten för näringslivets 
transporter. De samhällsekonomiska kalkylerna innebär betydande restidsvinster vilket bidrar till en 
ökad effektivitet i förhållande till nollalternativet. Ett exempel är potten för Mindre vägnätet och dess 
betydelse för bland annat näringslivets transporter som särskilt har betonats under 
åtgärdsplaneringen. Potten har utökats kommer att anpassas för att möta upp de politiska 
viljeinriktningarna som finns i godstransportstrategin. 

7.7 Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa 

 

7.7.1 Trafiksäkerhet 
Målet för säkerhet inom vägtransportområdet preciseras i form av etappmålet att antalet omkomna 
halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan år 2007 och 2020. År 2015 
omkom i Sverige totalt 240 personer och ytterligare 2012 personer skadades svårt.20 I Västra Götaland 
omkom totalt 39 personer år 2015 och 287 skadades svårt. 

Enligt de samhällsekonomiska kalkylerna av vägobjekten i den regionala planen bidrar vägobjekten 
sammantaget till en ökad trafiksäkerhet i form av ett minskat antal döda respektive svårt skadade. 
Sammanlagt minskar det totala antalet döda och svårt skadade med cirka 2,7 personer per år under 
planperioden. Observera att det inte finns fullständiga samhällsekonomiska beräkningar för alla objekt 
i planen och att ovanstående slutsatser endast bygger på de objekten med fullständiga 
samhällsekonomiska beräkningar.  

                                                           
20 Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) 
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Utöver dessa vägobjekt bedöms även kollektivtrafikåtgärder samt potter för såväl vägar som 
kollektivtrafikåtgärder bidra med positiva effekter på trafiksäkerheten. Både planalternativ och 
nollalternativ innebär förslag på satsningar som gynnar kollektivtrafik, cykeltrafik och trafiksäkerhet. 
Inom potten inryms åtgärder som utökar det sammanhängande cykelvägnätet och som höjer 
trafiksäkerheten. 

7.7.2 Miljö och hälsa 
En av preciseringarna till hänsynsmålet att transportsystemet ska bidra till att miljökvalitetsmålen 
uppnås samt bidra till ökad hälsa. Se kapitel 8 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen för 
planens påverkan på miljö och hälsa. 

7.8 Effekter för bostadsbyggande 
Sammantaget bedöms planen stödja ett ökat bostadsbyggande. I inventering och dialog med berörda 
kommuner har det framkommit att flertalet objekt är av stor betydelse för att driva och möjliggöra en 
effektivare tillväxt lokalt, och i förlängningen regionalt, främst för kommuner i eller i närheten av 
Göteborgsområdet. 

Totalt bedöms cirka 10 000 bostäder vara kopplade till föreslagna åtgärder, med potential att bidra 
med upp till ytterligare 5 000 bostäder. Det är i dagsläget svårt att med säkerhet beskriva 
konsekvenserna av en utebliven investering för respektive objekt, då behovet av nya bostäder i 
regionen är stort. Samtidigt är planering för bostäder respektive infrastruktur starkt sammankopplade, 
och skapar förutsättningar för varandra att driva regionens utveckling. I intervjuer som gjorts 
framkommer att en investering i infrastrukturen är en, i många fall, nödvändig investering för att 
utveckla ett bostadsprojekt och öka exploateringsnyttan. Det ökade bostadsbyggandet i regionen 
skapar nya resmönster, och med detta en alternativ efterfrågan på befintlig infrastruktur som skapar 
begränsningar för exempelvis framkomlighet och god trafiksäkerhet. Sammanfattningsvis är det därför 
viktigt att belysa att flertalet av objekten är en viktig länk i ett system och inte ensamt genererar ett 
ökat bostadsbyggande utan är en del i att skapa ett resurseffektivare transportsystem som binder 
samman målpunkter. 
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8 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen 

 

8.1 Bakgrund, syfte och avgränsning 
När en myndighet upprättar en plan vars genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras. Syftet är att integrera miljöaspekterna i planen så 
att en hållbar utveckling främjas. En del i denna process är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). 

Den regionala infrastrukturplanen upprättas parallellt med den nationella planen. Den regionala 
planen innehåller främst investeringar i det regionala vägsystemet och i kollektivtrafik- och 
cykelåtgärder, men också bidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator. I den 
regionala planen kan även avsättas medel till objekt som hör till den nationella investeringsplanen. I 
Västra Götalandsregionen har man bland annat valt att medfinansiera järnväg. Planperioden omfattar 
åren 2018–2029 för såväl den nationella som den regionala planen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats i tid till år 2030 men med tendensbedömningar mot år 
2045/2050. En kortsiktigare avstämning görs också mot år 2022, då det aktuellt att göra en ny 
revidering av planen. Geografiskt avgränsas planen till Västra Götaland, men hänsyn tas till 
eventuella effekter av planen utanför regionen. Det görs också en avgränsning i sak med syftet att 
fokusera på planens betydande miljöpåverkan och de bedömningsgrunder som är rimliga att beakta 
på översiktlig nivå. De miljöaspekter som behandlas är kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen 
och är sorterade under de fyra fokusområdena Klimat, Hälsa och livskvalitet, Landskap och Resurser 
tillgängliga för människan. Förslaget till fokusområde och bedömningsgrunder har tagits fram av 
Trafikverket och används även för den nationella planen. 
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8.2 Nuläge 
Transportsektorn, och särskilt vägtrafiken, svarar i dag för en stor andel av de klimatpåverkande 
utsläppen, främst koldioxid. Utsläppen från vägtrafiken i Västra Götaland, liksom i övriga landet, 
minskar, men inte i den omfattning som de skulle behöva göra för att uppfylla klimatmålen. Trafikens 
utsläpp bidrar även till försämrad luftkvalitet. Miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras inte och i hårt 
trafikerade gaturum i Göteborg överskrids periodvis miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och 
partiklar. En annan hälsopåverkande störning längs det regionala vägnätet är buller och vibrationer. 
Infrastrukturen påverkar också landskapet på olika sätt genom barriärer, fysiska intrång och utsläpp 
till luften, marken och vattnet. Infrastrukturen påverkar även resurser som jordbruksmark, skogsmark 
och vatten. 

8.3 Alternativ 
Infrastrukturplanerna revideras vart fjärde år. Den regionala planen för Västra Götalandsregionen 
fördelar medel inom ett antal åtgärdsområden som vägåtgärder, kollektivtrafikåtgärder och 
cykelåtgärder. Inom ramen för arbetet med revideringen av planen har Västra Götalandsregionen 
beslutat att fördelningen mellan åtgärdsområden ska vara densamma som i gällande plan (2014–
2025). Även om fördelningen mellan åtgärdsområdena är densamma så kan innehållet i respektive 
åtgärdsområde skilja sig från tidigare plan.  

Planen utgår också från de övergripande strategier som tagits fram under de senaste åren. Ett sådant 
dokument är Vision Västra Götaland – det goda livet (Västra Götalandsregionen 2005). Ett annat är 
regionens målbild och utvecklingsstrategi för transportsystemet som uttrycks samlat i den regionala 
systemanalysen som antogs under inriktningsplaneringen i oktober 2016. 

Länsstyrelsen och flera andra remissinstanser framförde vid samråd om miljöbedömningens 
avgränsning att MKB:n, enligt miljöbalkens krav, ska inkludera alternativ. T ex alternativ med tydligare 
miljöinriktning med större andel åtgärder som främjar kollektivt resande och cykling. Ett sådant 
alternativ bör i ökad grad utgå ifrån vad det är rimligt att den regionala planen ska hantera för att de 
nationella och regionala klimatmålen ska kunna uppfyllas. 

Utifrån resonemanget ovan hanterar miljökonsekvensbeskrivningen tre alternativ: Planalternativet, 
Klimatalternativet och Nollalternativet. De tre alternativen har en fördelning av medel mellan 
åtgärdsområden enligt Tabell 14. Planalternativet har samma fördelning av medel mellan 
åtgärdsområden som nollalternativet (gällande plan). Planalternativet har dock en högre andel medel 
för vägåtgärder knutna till brister och stråk, vilket ger planalternativet en ökad flexibilitet jämfört med 
nollalternativet. Klimatalternativet är ett teoretiskt alternativ som utgår från att planen ska ta sitt 
ansvar för att klara klimatmålen. 
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Tabell 14.  Fördelning av medel per åtgärdsområde för de tre alternativen. 

Åtgärdsområden Nollalternativ Fördelning 
gällande plan 2014–2025 

Planalternativ Beslutad 
fördelning 2018–2029 

klimatalternativ 
Utgångspunkt i 

klimatåtaganden 2018–
2029 

Regionala vägåtgärder  53 % 53 % 10 % 
Kollektivtrafik  20 % 20 % 35 % 
Samfinansiering järnväg i 
nationell plan  11 % 11 % 15 % 

Cykel  7 % 7 % 35 % 
Bidrag kommuner  5 % 5 % 0 % 
Övrigt  2 % 2 % 5 % 
Samfinansiering väg i 
nationell plan  2 % 2 % 0 % 

Summa  100 % 100 % 100 % 
 

8.4 Miljökonsekvenser 
Redovisningen av planens effekter inom miljö och hälsa utgår från Trafikverkets indelning i 
fokusområdena Klimat, Hälsa och livskvalitet, Landskap och Resurser tillgängliga för människan.  Av 
planförslagets medel är ca 25 procent knutna till namngivna objekt. Övriga medel är knutna till olika 
åtgärdsområden och delar av dessa anges även för brister och stråk, utan angivande av specifik åtgärd. 
Detta är en förändring jämfört med gällande plan (nollalternativ) som hade knappt 40 procent knutna 
till namngivna objekt och en mindre del föreslagna för brister. Den likartade fördelningen gör dock att 
skillnaderna mellan planalternativ och nollalternativ är relativt små. Detta gäller särskilt under planens 
år 1–6, då det är under denna period som huvuddelen av de namngivna objekten förväntas 
genomföras. Den ökade andelen medel till brister och stråk gör konsekvensbedömningarna osäkrare 
och gör att bedömningarna i högre grad får grunda sig på schabloner och antaganden. 

Av de fyra fokusområdena är det främst inom fokusområde Klimat samt i viss mån inom fokusområde 
Hälsa och livskvalitet som planen medför någon större risk för påverkan. Inom fokusområde Landskap 
samt Resurser tillgängliga för människan är den regionala planens effekter generellt små. Det ska också 
poängteras att den regionala planen för Västra Götalandsregionen är en liten del av 
infrastrukturplaneringen och samverkar med de regionala planerna i övriga regioner samt nationell 
plan. 

8.4.1 Klimat 
De beräkningar som gjorts visar att varken planalternativet eller nollalternativet skapar möjlighet att 
bidra till en uppfyllelse av klimatmålen då båda alternativen medför en ökning av utsläppen av 
koldioxid. Planalternativet är något mer positivt än nollalternativet då det innehåller en större andel 
medel till brister och stråk. Under förutsättning att arbetsmetodiken med fyrstegsprincipen används, 
och att inte alla brister löses med ny infrastruktur, skapar detta ökade möjligheter för att 
koldioxidutsläppen kan börja minska under den senare delen av planperioden. Det är dock långt kvar 
för att planen ska kunna bidra med sin del till ett uppfyllande av miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 
Ett klimatalternativ är något mer positivt och visar att trenden kan gå i rätt riktning, det vill säga att 
klimatalternativet utifrån Trafikverkets prognoser skapar möjlighet att reducera koldioxidutsläppen, 
men reduceringen är för långsam för att miljömålet ska uppfyllas. 
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Sammantaget innebär planalternativet, under ovan givna förutsättningar, en viss förbättring i 
jämförelse med nollalternativet. Klimatalternativet skapar något bättre förutsättningar och innebär 
framför allt ett trendbrott då utsläppen börjar minska och alternativet på så vis kan bidra till 
måluppfyllelse.  

Genom den ökade flexibilitet som planalternativet innebär i jämförelse med nollalternativet samt 
klimatalternativets stora satsningar på kollektivtrafik och cykel skapar båda dessa alternativ ökade 
möjligheter till en robust planering och ökad möjlighet att uppnå miljömålet En god bebyggd miljö. 

8.4.2 Hälsa och livskvalitet 
Planalternativet innehåller ett antal namngivna objekt där trafiken flyttas längre från bebyggelse och 
färre bostäder utsätts för buller och vibrationer. Andra objekt kan leda till ökat buller, men åtgärder 
för att reducera detta ingår i objektet. Generellt medför både planalternativ och nollalternativ en 
positiv utveckling avseende buller och vibrationer. Även för aktivt resande är alternativen positiva då 
de förbättrar möjligheterna till satsningar på gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Detta stödjs av 
det försök som gjorts för att kvantifiera planens samlade effekter på det aktiva resandet genom att 
räkna om dem till DALY21.  

Sammantaget bedöms både planalternativ och nollalternativ bidra till ett uppfyllande av miljömålet En 
god bebyggd miljö. Planalternativet bedöms ha större förutsättningar till ökad grad av måluppfyllelse 
då den större andelen medel till brister och stråk är positivt för miljöaspekterna. För luft bedöms både 
planalternativ och nollalternativ bidra till att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet går att uppfylla, 
men medför inte tillräckliga förbättringar för att miljökvalitetsmålet Frisk luft ska kunna uppfyllas. 
Planalternativet bedöms ge något bättre förutsättningar än nollalternativet p g a den ökade 
flexibiliteten då alternativet innehåller en större andel medel som inte är knutna till enskilda objekt 
utan istället satsas på brister och stråk.  

Klimatalternativet är generellt mer positivt för fokusområdet än planalternativet. Det beror på att den 
ökade andelen medel till cykeltrafik och kollektivtrafik bedöms som positiv för både människors hälsa, 
befolkning och luft. Om klimatalternativet är tillräckligt bra för att bidra till en uppfyllelse av miljömålet 
Frisk luft är dock osäkert.  

8.4.3 Landskap 
Ett antal av de namngivna objekten i planalternativ och nollalternativ innebär helt nya vägsträckningar. 
Dessa medför ökad risk för att skapa nya barriärer, som kan ge effekter på den biologiska mångfalden 
och landskapet som helhet. Sett till planen som helhet står dock dessa objekt för en mycket liten del 
och det är endast ett fåtal skyddade natur- och kulturmiljöområden som riskerar att beröras. Av övriga 
åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det svårt att dra några konkreta slutsatser. 
Ett åtgärdsområde som kollektivtrafik medför till stor del satsningar i storstadsområden, vilket inte 
bedöms påverka miljöaspekterna i någon större omfattning. Satsningen på det mindre vägnätet i 
framför allt planalternativet skulle dock kunna medföra en ökad risk för att äldre vägsträckningar och 
känsliga miljöer berörs. En sådan analys är dock svår att göra utan att ha några utpekade objekt. 

                                                           
21 DALY står för Disability Adjusted Life Years (Funktions-justerade levnadsår), och ger ett mått över den totala 
sjukdomsbördan i ett land eller i en region. 

 

600



 
 

59 
 

8.4.4 Resurser tillgängliga för människan 
Planalternativet och nollalternativet bedöms medföra en begränsad möjlighet att uppnå de miljömål 
som är kopplade till fokusområdet, men begränsningen bedöms som marginell. Genom att aktivt 
arbeta med åtgärder i anslutning till respektive åtgärd finns potential till förbättringar jämfört med 
nuläget. 

8.5 Fortsatt arbete och uppföljning  
För att kunna justera åtgärderna under planperioden bör uppföljning ske kontinuerligt. En första 
möjlighet till justering är i samband med revidering för nästa plan. Vid revidering av planen görs en 
genomgång av planen där man går igenom eventuella avvikelser och vad de har haft för betydelse för 
olika miljöaspekter. Genomgången kan då bygga på de uppföljningar och analyser som gjorts under 
planperioden och blir ett viktigt inspel inför arbetet med nästa planperiod.  
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9 Fortsatt arbete och tidplan 
För det fortsatta arbetet med den regionala infrastrukturplanen gäller följande tidplan: 

• 6 oktober 2017: Senaste svarsdatum för remissvar till Västra Götaland, koncernkontoret 
regional utveckling                                                                                

• 10 oktober 2017: Behandling av inkomna remissvar, beredningsgruppen för hållbar 
utveckling (BHU)    

• 14 november 2017: Förslag till regional plan, beredningsgruppen för hållbar utveckling 
(BHU)                                                              

• 12 december 2017: Förslag till regional plan, regionstyrelsen 
• 30 januari2017: Beslut om förslag till regional plan, regionfullmäktige  
• Senast den 31 januari 2017: leverans tillregeringen                                                                              

 

Regeringen tar beslut om de definitiva länsramarna samtidigt som innehållet i den nationella planen 
fastställs, sannolikt under mars/april 2018. När detta gjorts återstår en process internt hos Västra 
Götalandsregionen för att fastställa den regionala planen. Regionfullmäktiges fastställande av planen 
måste ske senast två månader efter att regeringen beslutat om de definitiva ramarna.
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Bilaga 1 – Kartor 
 

 

Karta över järnvägar i Västra Götaland. Källa: Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare 
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Karta över vägar i Västra Götaland fördelade på stamvägar (del av huvudvägnätet i Sverige), övriga riksvägar och primära 
landsvägar. Källa NVDB, Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare 
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Karta över flygplatser (statlig eller bidragsberättigad), hamnar och kombiterminaler från Godstransportstrategin samt 
Trafikverkets riksintressen avseende sjöfart farleder i Västra Götaland. Källa: Trafikverket, Västra Götalandsregionen, 
Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare 
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Bilaga 2 - Beskrivning av åtgärder, investeringar i vägar 
Ytterligare beskrivning av åtgärdsförslagen nås via Västra Götalandsregionens hemsida: www.vgregion.se/transportsystem  

Väg nr Vägavsnitt/ 
stråk 

Funktion Problem Förslag till åtgärd Samhälls-
ekonomisk 
beräkning,  
nettonuvärde
s-kvot (NNK) 

Lönsamhets
bedömning 

44 Förbifart 
Lidköping, 
etapp 
Lidköping-
Källby 

Regionalt stråk 
för 
arbetspendling i 
Skaraborg. Väg 44 
länk mellan 
nationella stam-
vägar E20, E45 
och E6. 

Brist i kapacitet 
och 
trafiksäkerhet.  

Ombyggnad av väg 
44 öster om 
Lidköping i ny 
sträckning till 
mötesfri landsväg 
med 2+1 körfält och 
mitträcke, 
cirkulationsplats 
mm 

 Byggstartad 

168 Ekelöv-
Kareby 

Stråk för arbets-
pendling.  väg 168 
förbinder Mar-
strand, Tjuvkil, 
Ytterby med 
Kungälv och E6.  

Brist i 
trafiksäkerhet och 
kapacitet, framför 
allt sommartid. 

Ny länk mellan E6 
och väg 168.  
Utredning av 
projektet pågår, 
vilket kan påverka 
tidplan och innehåll 

- - 

160 Säckebäck-
Varekil 

Regionalt 
pendlings- och 
godsstråk 
Stenungsund – 
Tjörn – Orust – 
Uddevalla/Lysekil. 
 

Brist i trafik-
säkerhet, 
robusthet. 
användbarhet och 
kapacitet. 
Utrymme för GC-
väg saknas. Vägen 
översvämmas 
periodvis. 

Byggnation av ny 
väg 2+1 som i 
huvudsak går i 
befintlig sträckning 
samt kombineras 
med gång- och 
cykelväg. Befintliga  
busshållplatser 
byggs om och 
handikappanpassas 

0,28 Lönsam 

161 Rotvik-
Bäcken, 
stråk 5 

Regionalt 
pendlingsstråk 
Uddevalla - Orust 
- Lysekil 
(färjeförbindelsen 
över 
Gullmarsfjorden) 

Flera vägavsnitt 
har låg 
trafiksäkerhetssta
ndard. Hög 
belastning under 
sommartid. 
Trafiken från 
färjan kommer 
koncentrerat i 
korta omgångar.  
Tillgängligheten 
och säkerheten 
för oskyddade 
trafikanter är låg. 
 

För att nå en ökad 
trafiksäkerhet och 
bättre 
framkomlighet 
behövs en 2+1 väg 
med mitträcke och 
separata gång- och 
cykelvägar.  

0,86 Lönsam 
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Väg nr Vägavsnitt/ 
stråk 

Funktion Problem Förslag till åtgärd Samhälls-
ekonomisk 
beräkning,  
nettonuvärde
s-kvot (NNK) 

Lönsamhets
bedömning 

E20/ 
Rv40 
Tvär-
förbin
delse 

Tvärförbind
else mellan 
Rv 40 
Härryda och 
E20 Partille 
(väg 535) 

Stråk för arbets-
pendling i östra 
Stor-Göteborg 

Brist på 
framkomlighet 
och trafiksäkerhet 
för 
arbetspendling. 

Utredning av 
projektet pågår 
vilket kan påverka 
innehåll och tidplan 

- - 

41 Sundholme
n-
Björketorp, 
Viskadalsstr
åket 
Varberg - 
Borås 

Stråk för 
arbetspendling 
och gods-
transporter 
mellan Borås och 
Varberg 

Brist i trafiksäker-
het, robusthet 
och 
användbarhet. 
Dagens sträckning 
ligger i ett skred-
riskområde. 

Vägen byggs ut till 
mötesfri landsväg 
med mitträcke i ny 
sträckning. 

1,12 Lönsam 

49 Axvall-
Varnhem, 
stråk 5, 
delen 
Skaraborg 

Regionalt 
pendlings- och 
godsstråk. 

Brist i trafiksäker-
het, 
användbarhet och 
kapacitet.  Många 
utfarter och 
plankorsningar. 
Viltstråk. 

Befintlig väg 
breddas bitvis och 
byggs om till mötes-
fri landsväg med 
mitträcke, gång- 
och cykelväg samt 
viltpassage. Ett par 
plankorsningar 
byggs om till 
planskildhet. 

  0,4 Lönsam 

41 Fritsla-
Kråkered, 
stråk 7 

Stråk för 
arbetspendling 
och gods-
transporter 
mellan Borås och 
Varberg 

Brist i trafiksäker-
het, robusthet 
och 
användbarhet. 

Ombyggnad till 2+1 
körfält med 
mitträcke på hela 
sträckan  
samt förbättringar i 
sidoområden och 
korsningar. 

3,44 Lönsam 

49 Skövde-
Igelstorp,  
stråk 5, 
delen 
Skaraborg 

Regionalt 
pendlingsstråk i 
Skaraborg. 

Brist i 
trafiksäkerhet och 
kapacitet.  

Ombyggnad till 
mötesfri landsväg 
med mitträcke i 
befintlig sträckning.  
Gång- och cykel-
tunnel byggs i 
Igelstorp.  

1,9 Lönsam 

168 Tjuvkil Stråk för 
arbetspendling 
och godstrans-
porter. 
Omfattande 
turisttrafik 
sommartid. Väg 
168 förbinder 
Marstrand med 
Kungälv och väg 
E6. 

Brist i 
trafiksäkerhet och 
användbarhet. 
Separat Gång- och 
cykelbana saknas. 

Trafiksäkerhetshöja
nde åtgärder, 
separat gång – och 
cykelväg, 
förbättring av 
hållplatser samt 
miljöåtgärder längs 
befintlig väg. 

Kompletteras Kompletter
as 
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Väg nr Vägavsnitt/ 
stråk 

Funktion Problem Förslag till åtgärd Samhälls-
ekonomisk 
beräkning,  
nettonuvärde
s-kvot (NNK) 

Lönsamhe
tsbedömn
ing 

172 Stråk 1  Stråken fyller 
en viktig 
funktion för 
bl.a. kommun- 
och 
regiongräns-
överskridande 
arbetspendling.  

Stråken motsvarar 
inte alltid den 
standard som 
trafik-
belastningen  
kräver ifråga om 
trafiksäkerhet, 
framkomlighet 
mm. Åtgärder 
behövs för att 
underlätta 
regionförstoring. 

För att uppnå god 
trafik-säkerhet och 
framkomlighet krävs 
att vägarnas säkerhet 
höjs på flera sträckor, 
t.ex. vad gäller 
sidområden, 
mitträcken,  
korsningar mm.  
Insatser inriktas mot 
att åtgärda 
"flaskhalsar" för både 
bil- och kollektivtrafik. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

176, E6, 164, 
E45 

Stråk 2  

193, 47, 181, 
E20 

Stråk 3  

44, 47, 26 Stråk 4  

162, 161, 44,  
184, E20, 49 

Stråk 5  

156, 40 Stråk 6  

41 Stråk 7  

158, E6, E20,  
E45, 190 

Stråk 8  

180, 1890, 42 Stråk 9  

Ej spec. 
 

Brister över 
25 mnkr 

Dessa medel kan användas upp till steg 4 i fyrstegsprincipen. 
Västra Götalands kommunalförbund/ kommuner har haft 
möjlighet att göra inspel om nya namngivna objekt/brister. 
Inspelen visar på stora behov, men innan prioritering i plan kan 
ske behöver såväl åtgärdsvalsstudier som samlade 
effektbedömningar göras.  

   

Mindre 
vägnätet, 
upp till 25 
mnkr 

Vägnätet utgör den i särklass största delen av vårt 
transportsystem och åtgärdsbehoven är mycket omfattande, 
inte minst på de mindre vägarna. Det finns en frustration på 
många håll över att uttryckta behov på mindre vägar har liten 
chans att komma med i den regionala planen. Samtidigt är de 
mindre vägarna mycket viktiga för arbetspendling, resor till 
studier och för näringslivets transporter. För att möta denna 
problematik föreslås en pott, benämnd Mindre vägnätet, till 
begränsade om-/utbyggnadsåtgärder. Karaktären på dessa 
åtgärder ligger i huvudsak inom steg 3 av fyrstegsprincipen.   

   

Smärreåtgär
der 
(trafiksäker
hetsåtgärde
r), 
framkomlig
het samt 
steg 1- och 
2 åtgärder 

Det finns ett 
stort behov av 
säkerhetshöjan
de åtgärder 
samt 
standardförbätt
ringar även på 
sträckor utanför 
de utpekade 
stråken. 
Potten 
Smärreåtgärder 
är avsedd för 
riktade 
trafiksäkerhetså
tgärder, 
framkomlighet 
och 
trimningsåtgärd
er.  

Många vägar har 
inte alltid den 
standard som 
trafikflödet 
/belastningen 
kräver. 

Aktuella åtgärder kan 
bl.a. vara 
hastighetsdämpning, 
sidoområdes-
förbättring, breddning 
av väg, stigningsfält, 
sidoräcken, 
bergsbeskärning, 
rastplatser, trafik-
/cirkulationsplatser/vi
ltstängsel, 
trafikövervakning/ 
information m.m. Här 
ingår även åtgärder 
som kan påverka valet 
av transportsätt och 
ge ett effektivare 
utnyttjande av 
befintlig infrastruktur 
(steg 1-2-åtgärder).  
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Bilaga 3 - Beskrivning av åtgärder, bidrag till 
kollektivtrafikanläggningar m.m. 
Ytterligare beskrivning av åtgärdsförslagen finns på Västra Götalandsregionens hemsida: www.vgregion.se/transportsystem  

Objekt Åtgärdens syfte Åtgärd 

Namngivna 
  

Knutpunkt Mölndalsbro 
trappa 

Bättre resenärsflöde till perrong, frigör större yta 
för väntande resenärer. 

Resecentrum anpassas, ny öppning i 
gavel mot norr och förlängning med 
trappa. 

Upprustning av stationer Bättre och mer anpassade resandemiljöer. Upprustning av stationer enligt ett 
särskilt stationsmiljöprogram.  

Trollhättan RC Anpassning till förväntad resandeökning på grund 
av järnvägsutbyggnad.  

Utbyggd kapacitet för stads- och 
regionbussar. Förbättrad tillgänglighet 
mellan resecentrum och plattform 
samt ny pendelparkering.  

Älvängen RC, Ale Kopplingar mellan lokal trafik och utökad tågtrafik.   Nytt resecentrum med service och 
dockningsterminal för bussar. 

Torp terminalen, 
Uddevalla 

Torp är en viktig bytespunkt i Bohuslän med en stor 
del expressbusstrafik. Nuvarande bussterminal är 
inte anpassad till dessa förhållanden. 

Fler hållplatslägen och med bättre 
resenärsmiljöer.  

Tuvesvik etapp 2, Orust Fortsättning av Tuvesvik etapp 1. Samlokalisera 
skärgårdstrafiken till Kärringön och 
Gullholmen/Härmanö. 

Terminalbyggnad, bussangöring och 
pendelparkering.  

Skeppsbron, Göteborg Ökad samordning och enklare byte mellan 
färjetrafiken på Göta älv och buss/spårvagn.  

Ett nytt resecentrum byggs i samband 
med att Kringen fullföljs.  

Amhult, Göteborg Anpassning i enlighet med K2020. Amhult ligger i ett 
stråk där ett pilotprojekt genomförs för att testa 
principerna i K2020.  

Ny knutpunkt med terminalbyggnad 
och pendelparkering.  

Skövde RC Utökad kapacitet för att tillgodose 
resandeutveckling. Bättre anpassning till stadens 
centrum och förbättrad trafiksäkerhet. 

Fler hållplatslägen för stads- och 
regionbussar. Bättre väntmöjligheter 
och pendelparkering för bil- och cykel.  

Gamlestadens RC etapp 2, 
Göteborg 

Ett nytt resecentrum som förenar den nya 
tågstationen med buss och spårvagn. Knutpunkten 
är utpekad som en av K2020´s "portar" till Göteborg 
och ingår i Västsvenska infrastrukturpaketet.     
 

I etapp 2 byggs ett resecentrum med 
väntsalar samt ett brett utbud av 
service till resenärerna. Här ingår också 
ett cykelgarage. 
 

Lerum RC inkl P-däck Anpassning till en utökad kapacitet på Västra 
Stambanan och en tredubbling av tågtrafiken. 
Bättre förbindelse mellan buss och tåg samt bättre 
koppling till centrum.  
 

Nytt resecentrum med tillhörande 
pendelparkering.  

Angered RC, Göteborg Förbättrad resandemiljö, service och information. 
Anpassning till planerad utbyggnad handel, 
bostäder m.m. vid Angereds torg. 

Nytt resecentrum med väntsal.  

Vänersborg RC Anpassning till förväntad resandeökning. Förbättrad 
tillgänglighet till stationen och koppling mellan 
trafikslagen. Förbättrade väntmöjligheter för 
resenärer.     

Anpassning till ny 
plattformsförbindelse och utökad 
resenärsyta.  

Utrustning stationer 
övriga banor 

Bättre och mer anpassade resandemiljöer. 
 
 

Upprustning av stationer enligt ett 
särskilt stationsmiljöprogram.  
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Objekt Åtgärdens syfte Åtgärd 

Linnéplatsen, Göteborg Anpassning i enlighet med K2020 och nytt busstråk 
Övre Husargatan. Förbättrad resenärmiljö och 
koppling mellan buss och spårväg.  

Nytt resecentrum med bättre 
bytesmöjligheter och tydligare entré 
till Slottsskogen. 

Kungälv RC Förbättra kollektivtrafikens konkurrensmöjligheter 
och avlasta E6. Från Kungälv till Göteborg är stora 
delar av sträckan utbyggd med busskörfält.  

Ett nytt resecentrum med 
pendelparkering i anslutning till 
befintlig motorvägshållplats.  

Stenungsund RC Bättre bytesmöjligheter för buss- och tågresenärer 
på Södra Bohusbanan.  
 
 

Ett nytt resecentrum med koppling till 
centrum. 
 
 

Nils Ericson Terminalen 3 
(NET3), Göteborg 

Anpassning till förväntad resandeökning och ökad 
andel genomgående trafik. Säkerställa en bra 
resandemiljö med god koppling mellan olika 
trafikslag.   

Nytt resecentrum i anslutning till 
befintlig terminal med möjlig koppling 
till Västlänken. 

Hjalmar Brantingsplatsen, 
Göteborg 

Förbättrad bytespunkt med utökad kapacitet för 
buss- och spårvagnstrafik. I K2020 utpekad 
knutpunkt och en viktig del i områdets omvandling.   

Utökad kapacitet för kollektivtrafiken 
och bättre resenärsmiljö. 

Potter 

Funktionshinder, 
hållplatser och 
knutpunkter 

Funktionshinderanpassning enligt Västra 
Götalandsregionens prioriterade nät. Omfattar alla 
hållplatser med fler än 100 påstigande per dygn 
samt viktiga knutpunkter. 

Terminaler och hållplatser 
uppgraderas enligt "Riktlinjer och 
standard/normer för fysisk 
tillgänglighet för personer med olika 
funktionshinder inom trafiken i Västra 
Götaland." 

Pendelparkeringar Öka tillgängligheten till kollektivtrafiken och 
förkorta restiden dörr till dörr. 

Byggnation av pendelparkeringar för 
bil och cykel i hela regionen. 

Framkomlighet Stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom att 
förkortade restider. 

Byggnation kollektivtrafikkörfält, 
signalprioritet m.m. 

Objekt som finansieras till 100 % i planen 

Pendelparkeringar Öka tillgängligheten till kollektivtrafiken och 
förkorta restiden dörr till dörr. 

Byggnation av pendelparkeringar för 
bil och cykel i hela regionen på statliga 
vägar.  

Hållplatser, 
framkomlighet, 
trafiksäkerhet, steg 1 och 
2 åtgärder 

Funktionshinderanpassning enligt Västra 
Götalandsregionens prioriterade nät, stärka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft och ökad 
trafiksäkerhet. 

Anpassade hållplatser, 
accelerationsfält, säker gångpassage, 
mobility management. 
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Bilaga 4 - Objekt i den nationella planen inom Västra Götaland 
 
Kompletteras efter remissen eftersom nationell plan är under framtagande. 
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Bilaga 5 - Kandidater till brister 
Enligt det nya ekonomiska planeringssystemet ska brister/objekt som ligger mot slutet av planperioden 
vara indikativt beslutade. Detta skapar utrymme för en mer flexibel och effektiv planering. Bristerna 
kommer att bli föremål för såväl åtgärdsvalsstudier som samlade effektbedömningar. 

Genomgång och prioritering av kommunalförbundens inspelade brister kommer att hanteras 
kontinuerligt. En sammanställning av dessa brister presenteras i nedanstående karta. De 
rödmarkerade är de högst prioriterade bristerna från respektive kommunalförbund. Sist i bilagan följer 
respektive kommunalförbunds inspelade prioriteringar av brister. 

 

Sammanställning av kommunalförbundens inspelade brister där de grönmarkerade är de högst prioriterade från 
respektive kommunalförbund. Källa: Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare 
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Respektive kommunalförbunds inspel redovisas enligt nedan 

Fyrbodals kommunalförbund 

Bakgrund  

Den nu gällande regionala planen för transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2014–2025. 
Den revidering som nu genomförs innebär att ny plan tas fram för perioden 2018–2029. Första delen 
i processen, inriktningsplanering, är nu inne i sitt slutskede.  

Nästa steg i processen, åtgärdsplaneringen, kommer bland annat att ha fokus på att identifiera brister 
inom transportinfrastrukturen. Dessa skall vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast 9 januari. 
De brister som sedan prioriteras kommer att, i linje med det nya planeringssystemet, bli föremål för 
åtgärdsvalsstudier (ÅVS)/utredningar och allteftersom processen framskrider landa i nya 
objekt/åtgärder.  

Inriktningen i arbetet är att följa upp planeringssystemet som innebär att:  

• namngivna och utredda objekt/åtgärder finns tidigt i planen (år 1–6)  
• utpekade brister finns i senare delen av plan (år 7–12)  

Inspelen är ett viktigt underlag för arbetet med åtgärdsplaneringen och den stegvisa konkretiseringen 
av kommande planförslag. Varje kommunalförbund ombeds att skicka in minst 5 och upp till 10 
utpekade brister som är prioriterade i angelägenhetsgrad.  

Generella synpunkter kopplade till den regionala infrastrukturplanen  

Dessa fyra frågeställningar har diskuterats av Samhällsutvecklingsberedningen. I skrivelse från Västra 
Götalandsregionen till BHU 24 november har förslag till ställningstagande redovisats. Våra synpunkter 
lämnas på BHU:s sammanträde den 6 december.  

- Fortsatt satsning på samfinansiering av järnväg. Finansieringen av järnvägar är ett uppdrag för den 
nationella planen. Egentligen är beredningen tveksam till att avsätta medel från regional plan. Den 
övervältringen av ansvaret är inte önskvärd. Trots detta stöder beredningen fortsatt stöd i nya planen. 
Samtidigt är det viktigt att andelen av resurserna inte utökas. Sammanfattningsvis tillstyrker 
beredningen förslaget i skrivelsen.  

- Eventuell omstrukturering av befintliga potter. De för oss viktigaste potterna är ”mindre vägnätet” 
och ”stråkpotterna”. Där välkomnas en utökning om ramen tillåter detta. Önskemål finns också om 
utökande av ”cykelpotten”. Sammanfattningsvis tillstyrker beredningen förslaget i skrivelsen. 

- Resurser för att möta politiska styrdokument. Beredningen har inget att erinra mot förslaget i 
skrivelsen.  

- Prioriteringsordning av beslutade namngivna objekt. Beredningen har inget att erinra mot förslaget 
i skrivelsen.  
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Brister inom ramen för Regional infrastrukturplan 
(Utgångspunkten är ”lagt kort ligger”) 

Vägar (i prioriteringsordning) 

1. Väg 161 Uddevalla – Lysekil. Resterande delar på hela sträckan 
Är tidigare motiverad. Betydande resetidsförkortning. Framför allt för arbets- och 
studiependling. Regionförstoring. 

2. Väg 172 Stora Bön – Skallsäter 
Är tidigare motiverad. Krävs en allmän vägförbättring för säkerhet och framkomlighet. Är 
viktig för godstrafik och daglig pendling. 

3. Väg 171 Gläborg – Kungshamn 
Är tidigare motiverad. Krävs en allmän vägförbättring för säkerhet och framkomlighet. Är 
viktig för godstrafik och daglig pendling. 

4. Väg 173 Färgelanda – Frändefors. Allmän standardhöjning 
Är tidigare motiverad. Allmän standardförbättring av hela sträckan. 

5. Väg 164 Åmål – Strömstad. Etapp 2 
Är tidigare motiverad. Allmän standardhöjning för framkomlighet och säkerhet. 

6. Väg 44 / 161 Lysekil – Götene. Allmän standardhöjning 
Är tidigare motiverad. Allmän standardhöjning för att få till en ”helhetslösning. 

7. Väg 2115 Dals Ed, Hökedalen. Ny förbifart 
Är tidigare motiverad. Handlar om en järnvägsviadukt. Bör kopplas till kommande ÅVS – 
Göteborg – Oslo. 

8. Väg 914 Kville – Tanumshede 
Allmän förbättring av standarden. Belastningen är stor under delar av året. 

9. Väg 924 Ellenö – Munkedal. Allmän standardhöjning 
Allmän standardförbättring för framkomlighet och trafiksäkerhet.  

10. Väg 2206 Bengtsfors – Halden 
Allmän standardförbättring för framkomlighet och trafiksäkerhet. 

11. Väg 172 Bengtsfors – Årjäng 
Allmän standardförbättring för framkomlighet och trafiksäkerhet. 

12. Förbifart Grebbestad 
Allmän standardförbättring för framkomlighet och trafiksäkerhet.  

13. Koppling mellan Orust och E6 
Allmän standardförbättring för framkomlighet och trafiksäkerhet. Inte minst för 
godstransporter. 

14. Fast förbindelse över Gullmarn  
Förutsättningar för flytbro bör fortsatt studeras, detta under förutsättning att kostnaderna i 
huvudsak grundas på de kostnader som redan finns kopplade till färjetrafiken och eventuell 
broavgift 
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Kollektivtrafik 

1. Resecentrum Vänersborg 
Resterande delar. Färdigställ. 

2. Resecentrum Uddevalla 
Uddevalla saknar som enda pendlingsnav och större stad i Västra Götaland ett resecentrum. 
Förutsättningar för ökat kollektivresande ökar genom förbättrade förutsättningar för 
”hela-resan” lösningar. (Finns en mer detaljerad beskrivning av behovet med 
motivering). 

3. Tillgänglighet resecentrum Öxnered. Koppling till 45:an 
Framkomlighet och trafiksäkerhet. Nuvarande lösning är underdimensionerad. 

4. Konsekvenser av infrastruktursatsningar kopplade till Västtågsutredningen 
Fler lokala lösningar måste vägas in som en konsekvens av det förslag som 
Västtågsutredningen kommer fram till. 

Cykel 

1. Fortsatt satsning på cykelstråk 
Finns fortsatta behov av möjlighet att söka medfinansiering för cykelvägar. 
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Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund 

De fyra första är prioriterade av Boråsregionen och föreslås enligt följande prioritetsordning 

Väg 41  

Utpekad som regional viktig väg i Funktionellt prioriterat vägnät. Utpekad i Godstransportstrategi för 
Västra Götaland som huvudsakligt godsstråk.  

Brist  

I genomförd ÅVS pekas en mängd brister ut. Mitträcke saknas på hela sträckan. Bristande 
trafiksäkerhet.  

Nyttor  

Trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder bidrar till lokal, regional och nationell nytta. 
Förkortade restider.  

Funktion i systemanalysen  

• Välfungerande och tillgängligt arbets- och studiependling.  
• Förbättrad tillgänglighet till noder för näringsliv, turism för alla transportslag.  
• Tillgänglighet till Göteborgs (och Varbergs) hamn.  

Motivering  

Ökad tillgänglighet till Varbergs hamn. Viktigt för arbets- och studiependling, kollektivtrafikstråk.  

Årsdygnstrafik  

Borås: 7 100, därav 17 procent tung trafik.  

Kinna: 7 400, därav 12 procent tung trafik.  

Horred: 6 000, därav 12 procent tung trafik.  

Utredningar som är genomförda eller planerade  

• ÅVS Viskadalsstråket genomförd. Där finns också förslag på åtgärder inför fortsättningen. 

 

 
Väg 156  

Utpekad som regionalt viktig väg på sträckan Skene-väg 40, övrig vägsträcka är kompletterande 
regionalt viktig väg i Funktionellt prioriterat vägnät.  

Brist  

Framkomlighets- och trafiksäkerhetsbrister i Skene centrum. Trafiksäkerhetsbrister Skene-Väg 40 
(stråk 6) Bristande trafiksäkerhet Skene-Svenljunga-Tranemo-F-län.  
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Nyttor  

Åtgärd i Skene centrum finns med i FÖP som ny sträckning. Skene-Väg 40 stor betydelse för näringslivet 
och arbets- och studiependling. Binder ihop Mark-Svenljunga-Tranemo till ett stråk.  

Funktion i systemanalysen  

• Välfungerande arbets- och studiependling.  
• Tillgänglighet till Göteborgs hamn.  
• Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats.  
• Förbättrad tillgänglighet till noder för näringsliv, turism för alla transportslag.  

Motivering  

Förbifart Skene ökar tillgängligheten. Förbättrar arbets- och studiependling. Näringslivets transporter 
underlättas och lättare nå Göteborgs hamn. Ökar tillgängligheten till Landvetter flygplats.  

Årsdygnstrafik 

• Hällingsjö: 6 800, därav 8 procent tung trafik.  
• Hyssna: 6 000, därav 10 procent tung trafik.  
• Skene: 6 700, därav 11 procent tung trafik.  
• Örby-Svenljunga: 1 250, därav 14 procent tung trafik.  
• Svenljunga-Tranemo: 1 800, därav 15 procent tung trafik.  
• Tranemo-Nittorp: 1 100, därav 13 procent tung trafik.  
• Nittorp-F-länsgräns: 750, därav 20 procent tung trafik.  

Utredningar som är genomförda eller planerade  

• Ingår delvis i stråk 6 – stråkstudie gjord 2007.  
• Förbifart Skene finns med i Marks översiktsplan som kommer att antas under året.  
• ÅVS under 2017 på Väg 156 genom Svenljunga tätort, i centrala delen, väster om korsningen 

med väg 154 – ”Trafiksäkerhetsproblem i anslutning till Väg 156 i centrum av tätorten 
Svenljunga. Viktiga målpunkter utmed delsträckan där behov av säkra passager samt tydliga 
anslutningar till hållplatser och skolan är en viktig del i utredningen. Väg 156 är ett utpekat 
stråk i det funktionella vägnätet. Trafikmängden är ca 5000 fordon/dygn. Ca 11 procent är 
tunga fordon. Vägen är även utpekad som prioriterat vägnät för kollektivtrafik”.  

• Trafikutredning korsning Brogatan, Svenljunga. 2013-05-30, (Tyrens).  
• Trafikutredning- Väg 156 genom Svenljunga 2010-01-26, (Tyrens).  
• Vägplanen som gjordes inför GC-bana Brogatan och till det hörande utredningar, fastställd 

2016.  
• Kringledning kring Svenljunga centralort är behandlad i FÖP Svenljunga från 2007.  
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Väg 27  

Utpekad som regional viktig väg i Funktionellt prioriterat vägnät. Utpekad i Godstransportstrategin för 
Västra Götaland som huvudsakligt godsstråk.  

Brist  

Viltdrabbad sträcka. Vägen inte mötesseparerad. Vägens standard för internationell 
gränsöverskridande transporter är undermålig.  

Nyttor  

Vägen skulle binda ihop Västsverige med Sydöstra Sverige och underlätta för näringslivets transporter, 
regional, nationellt och internationellt.  

Funktion i systemanalysen  

• Välfungerande arbets- och studiependling.  
• Tillgänglighet till Göteborgs hamn.  

 
Motivering  

Vägen är en viktig koppling Karlskrona-Göteborg. Vägen är utpekad som viktigt stråk gällande 
godstrafik i Godstransportstrategin.  

Årsdygnstrafik 

• Kilakorset: 5 200, därav 15 procent tung trafik.  
• Limmared: 5 600, därav 15 procent tung trafik.  
• Tranemo: 5 000, därav 15 procent tung trafik.  
• Länsgräns: 4 000, därav 17 procent tung trafik.  

Utredningar som är genomförda eller planerade  

• Väg 27 problemstudie från riksväg 154 till F-läns gräns, objektnummer 43 60 10 upprättad av 
WSP (Vägverket beställare) (år 2005).  

• ÅVS riksväg 27, Limmared-Kroksjön (år 2015-2016).  
• Samrådshandling och vägplan gällande viltstängsel riksväg 27 (År 2016).  

 

 

Väg 180  

Utpekad som regional viktig väg i Funktionellt prioriterat vägnät.  

Brist  

Vägen har stora trafikproblem i nuvarande dragning genom Borås tätort. Periodvis köbildning för alla 
trafikslag. Övrig vägsträcka är krokig, smal och kuperad.  
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Nyttor  

Ny sträckning är samhällsekonomiskt lönsam. Ökad trafiksäkerhet och kortare restid på hela sträckan. 
Stärker arbetsmarknadsregionen.  

Funktion i systemanalysen  

• Välfungerande och tillgängligt arbets- och studiependling.  
• Förbättrad tillgänglighet till noder för näringslivet och turism för alla transportslag.  
• Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats.  

Motivering  

Analyser visar att en ny väganslutning mellan Viareds-motet och en punkt norr om Sandhult på väg 
180 skulle få stor positiv påverkan på vägstrukturen i Borås och Boråsregionen. Sträckan finns med i 
nu gällande ÖP06, har nyligen analyserats och är samhällsekonomiskt lönsam. Den nya kopplingen 
mellan väg 40 och väg 180 kommer att avlasta genomfartstrafik, tung trafik och farligt gods från 
stadens centrum och infartsgator. Avlastar väg 42 genom Fristad, Sparsör och Frufällan. 
Skaraborgsvägen, Kungsleden och Norrby Långgata. Delar av Göteborgsvägen avlastas också från tung 
trafik och farligt gods vilket ger nya möjligheter för stadsutveckling. Med förbättrad anslutning till 
Tvåstadsområdet förstärks arbetspendlingen i detta stråk och trafik från Boråsregionen kan ansluta till 
Tvåstadsområdet utan att belasta gatunätet i Borås tätort. Vägen finns med i Noden Borås och ingår i 
stråk 9 och den stråkstudien som gjordes 2007. ÅVS ska påbörjas under 2017.  

Årsdygnstrafik  

• Sandhult: 3 800, därav 9 procent tung trafik.  
• Ekås: 5 800, därav 8 procent tung trafik.  

Utredningar som är genomförda eller planerade  

• ÅVS Noden Borås - pågående ÅVS.  
• Översiktlig vägstudie Sandhult - Viared (Nabbamotet), konsultrapport (SWECO), november 

2005.  
• Trafikanalys för nu vägförbindelse mellan Sandhult och väg 40 samt översiktlig 

effektbedömning, konsultrapport (SWECO), juli 2006.  
• Vägstudie Borås väg 180, ny förbifartsväg Sandhult- Viared, konsultrapport /VBB. 

trafikplanering), februari 1995.  
• Översiktsplan ÖP06, Juni 2006.  
• Kommande ÅVS Stråk 9 Alingsås - Borås, beräknas starta under 2017.  
• Trafikverket - Förstudie Norra länken, Alingsås. Förbindelse mellan väg E20 och väg 1890, (sid 

9), objektnummer 85 54 59 40, april 2012 (kopplat till stråk 9).  
 

Övriga kandidater till brister 

Inledning 

Den gällande regionala planen för transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2014–2025. Den 
revidering som nu genomförs innebär att ny plan tas fram för perioden 2018–2029. Första delen i 
processen, inriktningsplanering, är nu inne i sitt slutskede. 
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Nästa steg i processen, åtgärdsplaneringen, kommer bland annat att ha fokus på att identifiera brister 
inom transportinfrastrukturen. De brister som sedan prioriteras kommer att, i linje med det nya 
planeringssystemet, bli föremål för åtgärdsvalsstudier (ÅVS)/utredningar och allteftersom processen 
framskrider landa i nya objekt/åtgärder. Västra Götalandsregionen önskar nu få in 
kommunalförbundens inspel av brister i transportinfrastrukturen. Inspelen är ett viktigt underlag för 
arbetet med åtgärdsplaneringen och den stegvisa konkretiseringen av kommande planförslag. 

Kommunalförbundet ombeds att skicka in sina utpekade brister (5–10 stycken) till Västra 
Götalandsregionen senast den 9 januari. 

Boråsregionens/Sjuhärads kommunalförbunds synpunkter 

Boråsregionens inspel av kandidater till brister över 25 miljoner, bilaga 5. 

• Varje kommun har tagit fram förslag på brister genom att fylla i den av VGR framtagna 
mallen. 

• Kommunerna har sett över inspel på brister i gällande plan och aktualiserat dessa. 
• Varje kandidat till utpekad brist (oavsett om den är ny eller kvarstår från tidigare inspel) har 

redovisats i bifogad mall 
• Det som framkommit i redan utförda ÅVS:er och som bör spelas in som en brist har 

kommunerna också lyft. 
Inför beslutet av vilka brister som anses ge mest nytta att åtgärda har arbetet utgått från kommunernas 
inspel via den mall som Västra Götalandsregionen tagit fram. För att fortsatt gallra bland kandidaterna 
har förslagen också värderats med hänsyn till kommunernas inspel utifrån nyttan på 
delregional/regional och/eller nationell nytta. Ytterligare prioriteringen (gäller vägar) som 
Boråsregionen valt att arbeta efter för att få fram 10 kandidater är: 

• Årsdygnstrafik (ÅDT) 
• Stråktänk 

De förslag på kandidater till brister som Boråsregionen valt att prioritera är: 

 
Viskadals- och Älvsborgsbanan (finns upptagen som brist i nuvarande plan) 

Brist Nyttor Funktion i 
systemanalysen 

Motivering 

Låg standard och 
trafiksäkerhet. Generellt 
bristande underhåll 

Regional och mellankommunal 
arbets- och studiependling 
stärks. Möjliggör att flytta 
gods från lastbil till tåg. 

Hög kapacitet och 
tillförlitlighet för effektiv 
godshantering. Hög 
tillgänglighet till 
Vänersjöfarten. 
Välfungerande och tillgängligt 
arbets- och studiependling 
samt till noder för näringslivet 
och turism Säkra 
tillgängligheten till Landvetter 
flygplats. 

Stärker näringslivet. Fler 
transporter till hamnar. Bättre 
pendlingsmöjligheter till 
arbete och studier genom 
kortare restid och ökad 
turtäthet. 
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Väg 42 (Ny kandidat) 

Brist Nyttor Funktion i 
systemanalysen 

Motivering ÅDT 

Dålig vägstandard för 
en väg som är utpekad 
som 
”Riksintresse för farligt 
gods”. 
Begränsad kapacitet 
för kollektivtrafik. 

Ökad kapacitet och 
bättre driftsäkerhet 
bidrar till bättre 
trafiksäkerhet för alla 
typer av fordonsslag 

Hög tillgänglighet till 
Göteborgs hamn från både 
stad och land. 
Välfungerande och 
tillgängligt arbets- och 
studiependling. 
Förbättrad tillgänglighet till 
noder för näringsliv, turism 
för alla 
transportslag. 

Näringslivets transporter 
underlättas och lättare nå 
Göteborgs hamn. 
Förbättrad standard 
utifrån att vägen klassas 
som ”Riksintresse för 
farligt gods” Viktigt för 
arbets- och 
studiependling. 

Vårgårda 4 000 
Mittsträcka 
2 500 
Fristad 4 600 
Sparsör 10 140 
Borås 8 700 

 

Väg 157, med kompletterad ringled Ulricehamn (Ny kandidat) 

Brist Nyttor Funktion i 
systemanalysen 

Motivering ÅDT 

Vägen genom 
Ulricehamns tätort är 
en begränsande faktor 
för transporter och 
utvecklingen i nord-
sydlig riktning genom 
staden. Vägen utgör en 
barriär för stadens 
utveckling. 

En förbifart skulle 
förbättra möjligheterna 
till transportlogistik 
genom tätorten. Trafik- 
och boendemiljö skulle 
öka avsevärt. 
Skapar möjligheter för 
utveckling i staden 

Välfungerande arbets- och 
studiependling. 
Förbättrad tillgänglighet till 
noder för näringsliv, turism 
för alla transportslag. 

En förbifart förbättrar 
tillgängligheten till 
regionens centrum i 
Göteborg. Noden som 
kan skapas vid Rönnåsen, 
skulle ges bättre 
logistikläge. Möjligheter 
ges för att etablera 
logistikcenter för 
transportintensiva 
verksamheter och 
målkonflikter kan 
undvikas. 

Ulricehamns 
tätortsgräns 4 050 

 

Väg 181 (Finns upptagen som brist i nuvarande plan) 

Brist Nyttor Funktion i 
systemanalysen 

Motivering ÅDT 

Bristfällig vägstandard, 
smal (6,2 m) och 
krokig. Vägsträckan 
från Bråttensby- 
Remmenedal- 
Herrljunga- 
Bergagärde är 
en ”felande icke 
åtgärdad länk”. 
Korsning med 183 är 
olycksdrabbad 

Ökad trafiksäkerhet. Ny 
anslutning vid 
Bergagärde genererar 
bättre trafikförhållanden 
för alla trafikslag. En ny 
korsning med väg 183 
utformad som rondell 
för att underlätta för 
tunga fordon. 

Hög tillgänglighet till 
Göteborgs hamn från både 
land och hav. 
Förbättrad tillgänglighet till 
noder för näringslivet och 
turism för alla 
transportslag. 
Välfungerande och 
tillgängligt arbets- och 
studiependling. 

Vägen är viktig 
transportled mellan 
E20/Vårgårda till 
R47/Falköping. 
Denna förbindelse är 
viktig för att koppla 
samman med 
Göteborgsregionen och 
dess hamn etc. Utan en 
välfungerande 181 så 
måste trafik/transporter 
istället färdas upp till 
Vara och sedan ner till 
Vårgårda, det är 15 km 
längre, vilket blir 30 km 
ToR. En viktig väg för 
omlastning av 
godstransporter i 
Falköpings stora och nya 
omlastningscentral. En 
viktig väg för 
arbetsregionen 
Västra Götaland. 

2 574 
12 % 
tung trafik 

621



 
 

80 
 

Väg 1627 Hyssna-Bollebygd (Finns upptagen som brist i nuvarande plan) 

Brist Nyttor Funktion i 
systemanalysen 

Motivering ÅDT 

Dålig framkomlighet 
och låg trafiksäkerhet 

Ökar trafiksäkerheten. 
Knyter i ihop Marks och 
Bollebygds 
kommuner via väg 40. 

Välfungerande och 
tillgängligt arbets- och 
studiependling. 

Ökad trafiksäkerhet 1 200 

 

Gång- och cykelvägar (Finns upptagen som brist i nuvarande plan) 

Brist Nyttor Funktion i 
systemanalysen 

Motivering 

Planeringskostnader för GC-
vägar är för höga 

Att inte kräva vägplan vid 
anläggning av GC-väg skulle 
anslagna pengar räcka till 
betydligt mer meter GC-väg. 

Välfungerande och tillgängligt 
arbets- och studiependling. 

Fler utbyggda GC-vägar bidrar 
till att fler väljer cykel för 
arbets- och studiependling. 
Ökad trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter. 
Positiva miljöeffekter 
och bättre folkhälsa. 
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Göteborgsregionens kommunalförbund 

Bakgrund 

Transportinfrastrukturplaneringen består av två delar, inriktningsplanering och åtgärdsplanering. I 
arbetet med inriktningsplaneringen beslutade Förbundsstyrelsen 2016-09-23 (§149) att nedanstående 
funktioner i transportinfrastrukturen är de högst prioriterade i Göteborgsregionen. 

• Öka kapaciteten på järnväg för person- och godstransporter. 
• Utveckla kollektivtrafiksystemet. 
• Stärka cykeln som ett eget transportslag. 
• Tvära förbindelser med kollektivtrafikkapacitet. 

Planeringen är nu inne i fas två – åtgärdsplaneringen. I syfte att finna de högst prioriterade bristerna i 
respektive delregion önskar VGR att kommunalförbunden identifierar, och prioriterar, de mest 
angelägna bristerna i delregionens transportinfrastruktur.  

Samhällsutvecklingen ställer krav på transportsystemet 

Befolkningen inom Göteborgsregionen ökar kraftigt. Även näringslivets utveckling är expansiv. För att 
kunna möta de regionala målen i ”Hållbar Tillväxt” och K2020 krävs en ökad kapacitet på järnväg för 
person- och godstransporter samt en utveckling av kollektivtrafiksystemet. GRs utgångspunkt är att 
kollektivtrafiksatsningar ska prioriteras i första hand då dessa satsningar frigör kapacitet för alla 
trafikslag och gynnar transportsystemet i sin helhet.  

Det är av vikt att värna befintligt transportsystem. För att nyttja transportsystemet optimalt måste 
steg 1 och 2 åtgärder tillämpas i högre grad, exempelvis trimning och beteendepåverkande åtgärder. 

För att stärka transportsystemet och möta framtida behov på kort och lång sikt är det angeläget att 
samordna lokala, regionala och nationella infrastruktursatsningar.  

Inom GR är det brister i kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet på väg och järnväg i samtliga 
huvudstråk som ansluter till regionens kärna. GR ser behov av att utveckla intermodala kollektivtrafik-
anläggningar och resecentrum som kan tillgodose ett hela-resan-perspektiv där cykel är ett prioriterat 
transportslag. 

Vid en ökning av kollektivtrafikresande förstärks också behovet av uppställningsspår och depåer. Dessa 
funktioner bör beaktas i det fortsatta arbetet. 

Vid förtätning i stationsnära lägen är till exempel överdäckning, bulleråtgärder och effektiv 
markanvändning nyckelfrågor för en god samhällsutveckling. För minskad sårbarhet vid utveckling av 
transportinfrastruktur måste klimatanpassningsåtgärder finnas med i planeringen.  

Regionens gröna kilar är en tillgång för såväl invånare som för biologisk mångfald. Detta bör särskilt 
beaktas i relation till behovet av tvärförbindelser.  

Förutsättningar för GR:s prioriteringar 

De högst prioriterade bristerna i Göteborgsregionen är identifierade utifrån antagandet att:  
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• Brister i bilaga 5 i gällande regional plan ligger kvar.  
Bristerna i bilaga 5 är resultatet från tidigare genomarbetad planeringsprocess och finns med 
som planerade objekt/åtgärder i respektive kommuns utbyggnadsplaner.  

• Brister där Trafikverket beslutat om att starta åtgärdsvalsstudie anses därmed redan 
omhändertagna och ska ej ingå i GRs prioriterade brister. Detta gäller t.ex. ÅVS för Göteborg 
– Varberg (E6, Västkustbanan och väg 158).  

• Brist på ett sammanhållet regionalt cykelvägnät. Frågan är utpekad i GRs regionalt 
prioriterade funktioner ”Stärka cykeln som ett eget transportslag”. Bristen förutsätts tas 
omhand inom ramen för det särskilda åtgärdsområdet ”Cykel” och tillgodose behovet av 
regionalt sammanhållet cykelvägnät som ett enskilt objekt vilket bör bli föremål för en ÅVS.  

• Även brister i mindre vägnät hanteras inom särskilda åtgärdsområden i regional plan.  
• GR förutsätter att respektive åtgärdsområde medges tillräckliga medel för att kunna uppnå 

mål och prioriterade funktioner.  
• Brister som härrör till Nationell plan förutsätts hanteras inom denna. Se nedan under 

rubriken ”Nationella brister”.  
Brister i transportinfrastrukturen i Göteborgsregionen  

Nedan redovisas de högst prioriterade bristerna inom GRs transport-infrastruktur vilka bör bli föremål 
för Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) eller annan utredning i ”Regional infrastrukturplan 2018 – 2029”.  

• Brister i tillgänglighet och kapacitet i kollektivtrafiksystemets kopplingar mellan 
kollektivtrafiksystem Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda (GMP+H) och anslutande 
regiontrafik. Bristen avser även behovet av kollektivtrafiklänkar som minskar barriäreffekten 
av Göta Älv. 

• Bristande väg och kollektivtrafikkapacitet i starka gods- och pendlingsstråk  
• längs väg 160/169 
• väg 155 inklusive förbindelse till Öckerö 
• Brist på tvärförbindelse med kollektivtrafikkapacitet i stråket  

E6 Syd - Väg 40 - E20 
Nedan beskrivs varje brist mer utförligt i huvudsak enligt VGRs mall för bristbeskrivning. 
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1. Brister i tillgänglighet och kapacitet i kopplingar mellan kollektivtrafiksystemen i 
Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda (GMP+H) och anslutande regiontrafik. Bristen 
avser kollektivtrafikförbindelser över och längs med Göta Älv 

Bristbeskrivning 
Ett förslag till målbild för stadstrafiken Göteborg, Mölndal och Partille 2035 har arbetats fram. GR ser att delar av Härryda 
har liknande förutsättningar och bör omfattas av målbilden. GR ser behov av kopplingar mellan regiontrafik och 
kollektivtrafik inom Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda. Strategi saknas för hur kopplingen mellan lokal- och 
regionaltrafik ska utformas. 
Om det inte finns en strategi samt åtgärder som löser kopplingen mellan kollektivtrafik och regiontrafik i Göteborg, 
Mölndal, Partille och Härryda kommer den omfattande utbyggnadsplaneringen i kranskommunerna leda till ökad biltrafik 
till regionkärnan. Detta medför ökad trängsel, ökade utsläpp och bullerproblematik inne i kärnan och på infartslederna. 
För närvarande ökar biltrafiken vid betalstationerna med cirka 1-2 % årligen. Detta påverkar också framkomligheten för 
godstransporter. 
Bristfälliga kollektivtrafikförbindelser över och längs med Göta Älv leder till ökad sårbarhet och kapacitetsbrist. 
Nyttor 
En effektiv kollektivtrafik ställer krav på hög tillgänglighet, framkomlighet och konkurrenskraftiga restider. För att 
möjliggöra en resandeutveckling i enlighet med K2020 och målbilden inklusive delar av Härryda (GMPH) kommer 
regionens resecentrum att få en allt viktigare betydelse både som en del i stadstrafikens stomnät och det regionala 
kollektivtrafiksystemet. 
Nya förbindelser över och längs med Göta älv minskar det upplevda avståndet, sårbarheten och barriäreffekten samtidigt 
som det ökar kapaciteten för kollektivtrafiken och gång och cykel. 
Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshantering 
med huvudsaklig inriktning på järnväg 

 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav och 
land 

 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten  
Välfungerande och tillgängligt arbets- och studiependling Se brist- och nyttobeskrivningen 
Förbättrad tillgänglighet till noder för näringslivet och 
turism för alla transportslag 

Se brist- och nyttobeskrivningen 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats  
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2. Bristande väg och kollektivtrafikkapacitet i starka gods- och pendlingsstråk  
a. Väg 160/169 
b. Väg 155 inklusive förbindelse till Öckerö 

Bristbeskrivning 
Konkurrensen om begränsat vägutrymme innebär en allt mer bristande framkomlighet för såväl personbils- som kollektiv- 
och godstrafik. 
 
Kapacitetsutnyttjandet kommer att vara fortsatt högt, vilket innebär att även mindre störningar i trafiken kan leda till 
avsevärt ökade köer och restider. Genom trängseln som uppstår i vägsystemet minskar också trafiksäkerheten och risken 
for trafikolyckor ökar. Trafiksäkerheten försämras också till följd av blandtrafik på flera delsträckor längs dessa vägar. 
 
Färjetrafiken till Öckerö medför att trafiken är pulsartad vilket bidrar till problematiken. Fortsatt utbyggnad av bostäder 
försvåras i anslutning till väg 155 till följd av bristande kapacitet i trafiksystemet. 
Nyttor 
Regional och lokal samhällsnytta av ökad robusthet vid säkrad fastlandsförbindelse för flera kommuner. 
Regional nytta av säkrad och förbättrad tillgänglighet till kusten. 
 
Regional och nationell nytta av säkrad och förbättrad framkomlighet för busstrafiken, vilket är en förutsättning för korta 
resetider, en konkurrenskraftig kollektivtrafik och ett ökat kollektivt resande. 
 
Nationell nytta av säkrad framkomlighet för godstransporter på väg 160 till Vallhamn via väg 169 
Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshantering 
med huvudsaklig inriktning på järnväg 

 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav och 
land 

 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten  
Välfungerande och tillgängligt arbets- och studiependling Se brist- och nyttobeskrivningen 
Förbättrad tillgänglighet till noder för näringslivet och 
turism för alla transportslag 

Se brist- och nyttobeskrivningen 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats  
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3. Brist på tvärförbindelse med kollektivtrafikkapacitet i stråket  
E6 Syd -Väg 40 - E20 

Bristbeskrivning 
Trafiksituationen på nationella leder till, från och genom Göteborg är redan idag hårt ansträngd och förväntas öka 
ytterligare. En allt högre belastning på E6 ger spridningseffekter på de anknytande lederna, framförallt E20 och väg 40.   
 
Belastningen ökar även på befintliga tvärförbindelser Landvettervägen och Härskogsvägen. Ökad gods- och 
personbilstrafik på befintliga tvärförbindelser försämrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och utbyggnad av 
effektiv kollektivtrafik.  
 
En ökad trängsel i centrala vägavsnitt innebär att miljökvalitetsnormen överskrids i Göteborg och Mölndal. 
Nyttor 
Förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet  
Nyttan är regional då den skapar tillgänglighet samt ett mer effektivt utnyttjande av vägnätet i östra och södra delen av 
Göteborgsregionen samt i regionkärnan.  
Nyttan är nationell då den skapar tillgänglighet och kapacitet på det nationella vägnätet samt stärker kopplingen till 
Landvetter flygplats. 
Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshantering 
med huvudsaklig inriktning på järnväg 

 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav och 
land 

 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten  
Välfungerande och tillgängligt arbets- och studiependling Se brist- och nyttobeskrivningen 
Förbättrad tillgänglighet till noder för näringslivet och 
turism för alla transportslag 

Se brist- och nyttobeskrivningen 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats Se brist- och nyttobeskrivningen 
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Nationella brister 
GR förutsätter att nedanstående brister hanteras i nationell infrastrukturplan. 
Bristande klimatsäkring i Göteborgs hamninlopp och längs Göta Älv 

Stigande havsnivåer påverkar robustheten i stora delar av transportinfrastrukturen i regionen. 
Angeläget att starta utredningsarbete inom planperioden med en god tidshorisont. 

Bristande väg och kollektivtrafikkapacitet i starka gods och pendlingsstråk 

Expressbussled Söder – Västerleden och Lundbyleden. 

Brister i kapacitet för gods- och persontransporter i järnvägssystemet  

Gäller samtliga banor in mot Göteborg men särskilt olika delsträckor på Västra Stambanan, 
Bohusbanan, Västkustbanan och Kust- till kustbanan.  

Brister för Göteborgs hamn 

Farleden in mot Göteborg och Göteborgs hamn brister i djup och bredd för att i framtiden kunna 
säkerställa Göteborg som nordens logistikcentrum och kunna ge goda internationella 
direktförbindelser. Även kapacitetsbrist i vägkoppling mellan hamnen och Arendal. 

Brister i tillgänglighet till Landvetter flygplats med spårburen trafik 

Landvetter flygplats har en nyckelroll i den regionala transportinfrastrukturen. Spårbunden 
tillgänglighet till flygplatsen är högt prioriterad. 

Brister i kapacitet för person- och godstransporter på väg 

• Kollektivtrafikens framkomlighet på infarter till Göteborg 
• Ej åtgärdade delsträckor väg 45 Göteborg – Trollhättan 

- Genomfart Göta 
- Norr om tätorten Lila Edet vid Torpabron 

• Koppling E6/E20 och Väg 40/väg 27 vid Kallebäck 
Åtgärden syftar till att koppla samman två statliga vägar för att öka framkomligheten samt 
att inte leda trafik som ska mellan dessa in på kommunalt vägnät och med oskyddade 
trafikanter.  

• Ett flertal trafikmot längs E6 (söder och norrut), E20 och Väg 40 
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Skaraborgs kommunalförbund 

Del av stråk 5, väg 49 Varnhem-Skövde 
Kartbild 

 
 
Bristbeskrivning 
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju 
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna Denna sträcka 
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studie-pendling, den är också viktig för näringslivets 
godstransporter. Sträckan utgör en del av kopplingen Lidköping-Skara-Skövde vilket ses som den viktigaste kopplingen 
mellan Skaraborgs två LA-områden, sträckan har ingen tågförbindelse som alternativ för pendling. En del av sträckan 
mellan Skara och Skövde har tidigare byggts ut som motorväg, en del är beslutad för utbyggnad i innevarande regionala 
plan. 
Sträckan har tidigare utretts av Vägverket/Trafikverket för utbyggnad. 
Sträckan har i dag ca 10 000 ÅDT och har dessutom mycket hög olyckskvot. 
Sträckan har i dag ej mittseparation vilket för denna typ av väg får betraktas som en trafiksäkerhetsbrist. Delen närmast 
Skövde har tillgänglighets/framkomlighetsbrister. 
Nyttor 
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås: 

– Högre trafiksäkerhet 
– Bättre tillgänglighet 
– Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik) 

Nyttorna är främst regionala. 
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 
– Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv 
godshantering med huvudsaklig inriktning på 
järnväg 

Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för 
godstransporter på väg. Sträckan är viktig för godstransporter och 
drabbas ofta framförallt vintertid av problem. 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från 
både hav och land 

Ja, stor mängd godstransporter från Skövde och nordöstra Skaraborg 
till och från Göteborgs hamn går denna väg. 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods från östra 
Skaraborg till Vänerhamnarna. 

Välfungerande och tillgängligt arbets- och 
studiependling 

I högsta grad. Viktigaste pendlingsstråket mellan Skaraborgs två LA-
områden. 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 
näringslivet och turism för alla transportslag 

Ja, Skövde, Skara, Billingen, Skara sommarland, Axevalla, Varnhem, 
m.m. 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats I viss mån. 
  
Koppling till beslutad strategi (frivillig) 

– vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till  
– samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för 

systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5) 
 
Strategier  Motivering 

Det goda livet 
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. 
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete 
och studier. 

Budget 2016 Utvidgad arbetsmarknad.  

Klimatstrategi  Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även 
kollektivtrafiken) 

Regional trafikförsörjningsprogrammet Stråktanke. Tillgänglighet. 
Godstransportstrategin Transportinfrastruktur av hög klass. 
VG2020 Investera i infrastruktur. Regional utveckling.  

Målbild tåg 2035 
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet väster ifrån till 
Skövde och därmed Skövde resecentrum vilket skulle gynna 
tågresandet. 

Strategi för ökad cykling I samband med en utbyggnad av vägen skulle gc-förbindelsen 
kostnadseffektivt kunna byggas ut över Billingen. 
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Del av stråk 5, väg 184 Lidköping-Skara 
Kartbild 

 
 
Bristbeskrivning 
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju 
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka 
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studie-pendling, den är också viktig för näringslivets 
godstransporter. Sträckan utgör en del av kopplingen Lidköping-Skara-Skövde vilket ses som den viktigaste kopplingen 
mellan Skaraborgs två LA-områden, sträckan har ingen tågförbindelse som alternativ för pendling. En del av sträckan 
mellan Skara och Skövde har tidigare byggts ut som motorväg, en del är beslutad för utbyggnad i innevarande regionala 
plan. 
Sträckan har i dag ca 7000-8000 ÅDT. 
Sträckan har i dag ej mittseparation vilket för denna typ av väg får betraktas som en trafiksäkerhetsbrist. Sträckan 
kommer genom Trafikverkets hastighetsöversyn att sänkas till högsta tillåtna hastighet 80 km/h vilket kommer att 
inverka negativt på tillväxt, regionförstoring, tillgång till arbete, kompetens för arbetsgivare o.s.v. 
Nyttor 
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås: 

– Högre trafiksäkerhet 
– Bättre tillgänglighet 
– Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik) 
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 
– Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv 
godshantering med huvudsaklig inriktning på 
järnväg 

Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för 
godstransporter på väg. 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från 
både hav och land 

 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods till och från 
Lidköpings hamn. 

Välfungerande och tillgängligt arbets- och 
studiependling 

I högsta grad. Denna del av väg 184 utgör en del av det viktigaste 
pendlingsstråket mellan Skaraborgs två LA-områden. 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 
näringslivet och turism för alla transportslag 

Ja, Lidköping, Skara, Läcköområdet Kinnekulle, Axevalla, Skara 
sommarland, m.m. 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats Ja, för resande mellan Lidköping och Landvetter. 
  
Koppling till beslutad strategi (frivillig) 

– vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till  
– samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för 

systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5) 
 
Strategier  Motivering 

Det goda livet En hållbar och konkurrens-kraftig infrastruktur. 
Kollektivtrafik för en gemensam region. 

Budget 2016 Utvidgad arbetsmarknad. 

Klimatstrategi  Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även 
kollektivtrafiken) 

Regional trafikförsörjningsprogrammet Stråktanke. Tillgänglighet. 

Godstransportstrategin Transportinfrastruktur av hög klass. Tillgänglighet i transporter till 
Vänersjöfarten. 

VG2020 Investera i infrastruktur. Regional utveckling.  

Målbild tåg 2035 
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet både till 
Lidköpings resecentrum (Kinnekullebanan och Skövde resecentrum 
Västra stambanan). 

Strategi för ökad cykling I samband med en utbyggnad av vägen skulle gc-förbindelsen 
kostnadseffektivt kunna byggas ut. 

632



 
 

91 
 

Del av stråk 5, väg 49 Förbi/genom Skövde 
Kartbild 

 
 
Bristbeskrivning 
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju 
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka 
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studie-pendling, den är också viktig för näringslivets 
godstransporter. Sträckan utgör en del av kopplingen Lidköping-Skara-Skövde-Tibro-Karlsborg. Genom Skövde tätorts 
utveckling har framkomlighets/tillgänglighets och även trafiksäkerhetsproblemen blivit allt större. Förbättrade 
möjligheter för in-, ut- och passage genom eller förbi Skövde i Väst-Östlig riktning bör utredas i samband med att stråk 
5 utreds. 
Nyttor 

– Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås: 
– Högre trafiksäkerhet 
– Bättre tillgänglighet 
– Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik) 

Nyttorna är främst regionala. 
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 
– Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv 
godshantering med huvudsaklig inriktning på 
järnväg 

Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för 
godstransporter på väg. 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från 
både hav och land 

Ja, stor mängd godstransporter från Skövde och nordöstra Skaraborg 
till och från Göteborgs hamn går denna väg. 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods från östra 
Skaraborg till Vänerhamnarna. 

Välfungerande och tillgängligt arbets- och 
studiependling 

I högsta grad. Gäller både pendling till/från Skövde, men även förbi. 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 
näringslivet och turism för alla transportslag 

Ja, logistikpunkter i och runt Skövde, Billingen, Arena Skövde, Skövde 
resecentrum, m.m. 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats I viss mån. 
  
Koppling till beslutad strategi (frivillig) 

– vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till  
– samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för 

systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5) 
 
Strategier  Motivering 

Det goda livet 
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. 
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete 
och studier. 

Budget 2016 Utvidgad arbetsmarknad. 

Klimatstrategi  Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även 
kollektivtrafiken) 

Regional trafikförsörjningsprogrammet Stråktanke. Tillgänglighet. 
Godstransportstrategin Transportinfrastruktur av hög klass. 
VG2020 Investera i infrastruktur. Regional utveckling. 

Målbild tåg 2035 En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till Skövde och 
därmed Skövde resecentrum vilket skulle gynna tågresandet. 

Strategi för ökad cykling Bör ses över i samband med utredning. 
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Del av stråk 5, väg 2616 (Brogårdsvägen) Mellan Väg 184 och väg 49 
Kartbild 

 
 
Bristbeskrivning 
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju 
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka 
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studiependling, den är också viktig för näringslivets 
godstransporter. Sträckan utgör en del av kopplingen Lidköping-Skövde. Vägen är av varierande standard med ett stort 
antal anslutningar och passager, den är inte mittseparerad. Bristerna utgörs framförallt av trafiksäkerhetsbrister och 
tillgänglighetsbrister, vägen utgör även en barriär inom Skara tätort. 
Nyttor 

– Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås: 
– Högre trafiksäkerhet 
– Bättre tillgänglighet 
– Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik) 

Nyttorna är främst regionala. 
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 
– Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv 
godshantering med huvudsaklig inriktning på 
järnväg 

Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för 
godstransporter på väg. 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från 
både hav och land 

 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods från östra 
Skaraborg till Vänerhamnarna. 

Välfungerande och tillgängligt arbets- och 
studiependling 

I högsta grad. 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 
näringslivet och turism för alla transportslag 

Ja, logistikpunkter i och runt Skara, Skara domkyrka, Axevalla, Skara 
sommarland, m.m. 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats  
  
Koppling till beslutad strategi (frivillig) 

– vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till  
– samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för 

systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5) 
 
Strategier  Motivering 

Det goda livet 
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. 
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete 
och studier. 

Budget 2016 Utvidgad arbetsmarknad. 

Klimatstrategi  Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även 
kollektivtrafiken) 

Regional trafikförsörjningsprogrammet Stråktanke. Tillgänglighet. 
Godstransportstrategin Transportinfrastruktur av hög klass. 
VG2020 Investera i infrastruktur. Regional utveckling. 

Målbild tåg 2035 En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till både 
Lidköpings och Skövdes resecentrum vilket skulle gynna tågresandet. 

Strategi för ökad cykling Bör ses över i samband med utredning. 
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Del av stråk 5, väg 44 etapp 2 Förbi Lidköping 
Kartbild 

 
 
Bristbeskrivning 
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju 
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka 
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studiependling, den är också viktig för näringslivets 
godstransporter. Vägen utgör för utom en mycket viktig pendlingsväg även kopplingen för Skaraborg mot 
Trestadsområdet och även kopplingen mellan Trestad/Bohuslän och Mälardalen/Stockholm. Dagens väg 44 har i denna 
del ca 13 000 ÅDT. Förbi Lidköping etapp 1 mellan Källby och väg 184 har byggstartats under 2016. En fortsättning torde 
vara naturlig. 
Nyttor 

– Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås: 
– Högre trafiksäkerhet 
– Bättre tillgänglighet/framkomlighet 
– Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik) 

Nyttorna är både regionala och nationella. 
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 
– Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv 
godshantering med huvudsaklig inriktning på 
järnväg 

Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för 
godstransporter på väg. 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från 
både hav och land 

 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods från östra 
Skaraborg till Vänerhamnarna. 

Välfungerande och tillgängligt arbets- och 
studiependling 

I högsta grad. 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 
näringslivet och turism för alla transportslag 

Ja. Framförallt för godstrafik som ska passera Lidköping. Ja för 
turismen söderifrån mot bl.a. Kinnekulleområdet samt turisttrafiken 
till och från västkusten. 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats  
  
Koppling till beslutad strategi (frivillig) 

– vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till  
– samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för 

systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5) 
 
Strategier  Motivering 

Det goda livet 
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. 
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete 
och studier. 

Budget 2016 Utvidgad arbetsmarknad. 

Klimatstrategi  Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även 
kollektivtrafiken) 

Regional trafikförsörjningsprogrammet Stråktanke. Tillgänglighet. 
Godstransportstrategin Transportinfrastruktur av hög klass. 
VG2020 Investera i infrastruktur. Regional utveckling. 

Målbild tåg 2035 En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till Lidköpings 
resecentrum vilket skulle gynna tågresandet. 

Strategi för ökad cykling Bör ses över i samband med utredning. 
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Väg 44, Lidköping-Götene (delen Källby-E20) 
Kartbild 

 
 
Bristbeskrivning 
Detta är inte en del av stråk 5 men ligger i direkt anslutning till stråket och bör utredas i samband med en ÅVS av stråk 
5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju delar av stråk 5 som bl.a. 
binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka utgör en mycket viktig 
pendlingsväg både för arbets- och studiependling, den är också viktig för näringslivets godstransporter. Vägen utgör för 
utom en mycket viktig pendlingsväg även kopplingen för norra Skaraborg mot Trestadsområdet men även kopplingen 
mellan Trestad/Bohuslän och Mälardalen/Stockholm. Dagens väg 44 har i denna del mellan 5000 och 8000 ÅDT. 
Sträckan har i dag ej mittseparation vilket för denna typ av väg får betraktas som en trafiksäkerhetsbrist. Den aviserade 
sänkningen av högsta tillåtna hastighet skulle motverka tillväxt och regionförstoring. 
Nyttor 

– Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås: 
– Högre trafiksäkerhet 
– Bättre tillgänglighet/framkomlighet 
– Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik) 

Nyttorna är både regionala och nationella. 
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 
– Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv 
godshantering med huvudsaklig inriktning på 
järnväg 

Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för 
godstransporter på väg. 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från 
både hav och land 

Ja, för den godstrafik som väljer att gå via v.44 och E45. 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods till 
Vänerhamnarna. 

Välfungerande och tillgängligt arbets- och 
studiependling 

I högsta grad. 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 
näringslivet och turism för alla transportslag 

Ja, för gods både till/från Götene men även mot/från 
Trestadsområdet/västkusten. Ja, för turismen i Götene/Kinnekulle -
området men även för turisttrafiken till/från Västkusten. 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats  
  
Koppling till beslutad strategi (frivillig) 

– vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till  
– samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för 

systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5) 
 
Strategier  Motivering 

Det goda livet 
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. 
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete 
och studier. 

Budget 2016 Utvidgad arbetsmarknad. 

Klimatstrategi  Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även 
kollektivtrafiken) 

Regional trafikförsörjningsprogrammet Stråktanke. Tillgänglighet. 
Godstransportstrategin Transportinfrastruktur av hög klass. 
VG2020 Investera i infrastruktur. Regional utveckling. 

Målbild tåg 2035 En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till Lidköpings 
resecentrum vilket skulle gynna tågresandet. 

Strategi för ökad cykling Bör ses över i samband med utredning. 
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Väg 44, Lidköping-Grästorp 
Kartbild 

 
 
Bristbeskrivning 
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju 
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka 
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studiependling, den är också viktig för näringslivets 
godstransporter. Vägen utgör för utom en mycket viktig pendlingsväg även kopplingen mot Trestadsområdet men även 
kopplingen mellan Trestad/Bohuslän och Mälardalen/Stockholm. Dagens väg 44 har i denna del ca.5000 ÅDT. Sträckan 
har i dag mycket varierande och till stora delar dålig standard och har hög olyckskvot. Sträckan har i dag ej 
mittseparation vilket för denna typ av väg får betraktas som en trafiksäkerhetsbrist. Den aviserade sänkningen av 
högsta tillåtna hastighet skulle motverka tillväxt och regionförstoring. 
Nyttor 

– Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås: 
– Högre trafiksäkerhet 
– Bättre tillgänglighet/framkomlighet 
– Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik) 

Nyttorna är både regionala och nationella. 
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 
– Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv 
godshantering med huvudsaklig inriktning på 
järnväg 

Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för 
godstransporter på väg. 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från 
både hav och land 

Ja, för den godstrafik som väljer att gå via v.44 och E45. 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods till 
Vänerhamnarna. 

Välfungerande och tillgängligt arbets- och 
studiependling 

I högsta grad. 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 
näringslivet och turism för alla transportslag 

Ja. För både gods och turisttrafik både regionalt och nationellt. 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats  
  
Koppling till beslutad strategi (frivillig) 

– vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till  
– samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för 

systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5) 
 
Strategier  Motivering 

Det goda livet 
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. 
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete 
och studier. 

Budget 2016 Utvidgad arbetsmarknad. 

Klimatstrategi  Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även 
kollektivtrafiken) 

Regional trafikförsörjningsprogrammet Stråktanke. Tillgänglighet. 
Godstransportstrategin Transportinfrastruktur av hög klass. 
VG2020 Investera i infrastruktur. Regional utveckling. 

Målbild tåg 2035 
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till både 
Lidköpings och Trollhättans resecentrum vilket skulle gynna 
tågresandet. 

Strategi för ökad cykling Bör ses över i samband med utredning. 

642



 
 

101 
 

Väg 200, Töreboda-Hova 
Kartbild 

 
 
Bristbeskrivning 
Väg 200 utgör en viktig förbindelse mellan Skövderegionen och väg E20.  
Efter ombyggnad mellan Kyrketorp och Björkulla, har vägen fått bättre plan- och profilstandard och trånga passager 
under Västra stambanan byggts bort. Detta har inneburit att även större lastbilar kan utnyttja väg 200 varvid den tunga 
trafiken har ökat. Sträckan mellan Björkulla och Hova går till stora delar över Lokaåsen. Grundvattenförekomsten 
utnyttjas av både Gullspång och Töreboda.  
På 90-talet togs en fördjupad förstudie fram för sträckan Björkulla-Hova.  
Som en del av den fortsatta projekteringen påbörjades en vägutredning. Ombyggnaden av väg 200 Björkulla-Hova fanns 
med i länsplan för regional transportinfrastruktur för Västra Götaland 1998-2007, men vid revidering av planen för 
perioden 2002-2011 blev den bortprioriterad och vägutredningen blev därför inte slutförd. Sträckan har mycket dålig 
plan- och profilstandard, många dolda anslutningar, vägen nyttjas av cyklande bl.a. till badplats och har överlag dålig 
trafiksäkerhet med hög olyckskvot. Dessutom utgör vägen i sin nuvarande sträckning en fara för dricksvattnet för 
Gullspång och Töreboda. En förenklad ÅVS gjordes under 2016. 
Nyttor 
Citat ur Trafikverkets ÅVS TRV 2014/98497 
”Det som har framkommit ur arbetet med åtgärdsvalsstudien är att en nysträckning skulle ge en hög riskreducering för 
vattentäkten samt att den bristande trafiksäkerheten på sträckan är mycket svår att förbättra i befintlig sträckning.” 

– Trafiksäkerhet 
– Miljö 

Nyttorna är främst regionala. 
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 
– Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv 
godshantering med huvudsaklig inriktning på 
järnväg 

Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för 
godstransporter på väg. 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från 
både hav och land 

 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods till 
Vänerhamnarna. 

Välfungerande och tillgängligt arbets- och 
studiependling 

I högsta grad. 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 
näringslivet och turism för alla transportslag 

Ja. För både gods- och turist -trafik. 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats  
  
Koppling till beslutad strategi (frivillig) 

– vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till  
– samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för 

systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5) 
 
Strategier  Motivering 

Det goda livet 
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. 
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete 
och studier. 

Budget 2016 Utvidgad arbetsmarknad. 

Klimatstrategi  Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även 
kollektivtrafiken) 

Regional trafikförsörjningsprogrammet Stråktanke. Tillgänglighet. 
Godstransportstrategin Transportinfrastruktur av hög klass. 
VG2020 Investera i infrastruktur. Regional utveckling. 

Målbild tåg 2035 En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till Töreboda och 
därmed Västra stambanan, vilket skulle kunna gynna tågresandet. 

Strategi för ökad cykling Bör ses över i samband med utredning. 
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Del av stråk 5, väg 49 genom Karlsborg 
Kartbild 

 
 
Bristbeskrivning 
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju 
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka 
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studie-pendling, den är också viktig för näringslivets 
godstransporter. Sträckan utgör en del av kopplingen Skövde-Tibro-Karlsborg samt mot Örebroområdet. All trafik i 
norr/söder -gående riktning utmed Vätterns västra sida går i dag rakt igenom Karlsborgs tätort. Trafiken passerar bl.a. 
förbi skola, livsmedelsaffär, systembolag o.s.v. Vägen utgör i dag trafiksäkerhets-, miljö- och tillgänglighetsproblem. 
Genomfart/förbifart har utretts ett flertal gånger genom åren. 
En ÅVS är påbörjad. 
Nyttor 
Vid en ut-/om -byggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås: 

– Högre trafiksäkerhet 
– Bättre tillgänglighet 
– Bättre miljö 

Nyttorna är främst regionala. 
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 
– Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv 
godshantering med huvudsaklig inriktning på 
järnväg 

Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för 
godstransporter på väg. 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från 
både hav och land 

 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten  
Välfungerande och tillgängligt arbets- och 
studiependling 

Ja, i form av bl.a. bättre tillgänglighet till kollektivtrafik, bättre 
framkomlighet och större trafiksäkerhet. 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 
näringslivet och turism för alla transportslag 

Ja, för godstrafik genom och till Karlsborg samt för turisttrafik till  
Karlsborg, Karlsborgs fästning, Vättern, Tiveden m.m. 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats  
  
Koppling till beslutad strategi (frivillig) 

– vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till  
– samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för 

systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5) 
 
Strategier  Motivering 

Det goda livet 
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. 
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete 
och studier. 

Budget 2016 Utvidgad arbetsmarknad. 
Klimatstrategi   
Regional trafikförsörjningsprogrammet Stråktanke. Tillgänglighet. 
Godstransportstrategin Transportinfrastruktur av hög klass. 
VG2020 Investera i infrastruktur. Regional utveckling. 
Målbild tåg 2035  
Strategi för ökad cykling Bör ses över i samband med utredning. 
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Del av stråk 5, väg 49 Skövde-Karlsborg 
Kartbild 

 
 
Bristbeskrivning 
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju 
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna Denna sträcka 
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studie-pendling, den är också viktig för näringslivets 
godstransporter. Sträckan utgör en del av kopplingen Lidköping-Skara-Skövde-Karlsborg. Sträckan har ingen 
tågförbindelse som alternativ för pendling.  
Sträckan utreds i en pågående ÅVS, beslut om mittseparering på delen Skövde-Igelstorp finns i innevarande regionala 
transportinfrastrukturplan. 
Sträckan har i dag mellan 3 500 och 12 500 ÅDT och är av varierande standard. 
Delen närmast Skövde har tillgänglighets/framkomlighetsbrister. Sträckan har i dag ej mittseparation vilket för denna 
typ av väg får betraktas som en trafiksäkerhetsbrist. Sträckan kommer genom Trafikverkets hastighetsöversyn att 
sänkas till högsta tillåtna hastighet 80 km/h vilket kommer att inverka negativt på tillväxt, regionförstoring, tillgång till 
arbete, kompetens för arbetsgivare o.s.v. 
Nyttor 
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås: 

– Högre trafiksäkerhet 
– Bättre tillgänglighet 
– Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik) 

Nyttorna är främst regionala. 
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 
– Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv 
godshantering med huvudsaklig inriktning på 
järnväg 

Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för 
godstransporter på väg. 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från 
både hav och land 

Ja, stor mängd godstransporter från nordöstra Skaraborg till och från 
Göteborgs hamn går denna väg. 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten  
Välfungerande och tillgängligt arbets- och 
studiependling 

I högsta grad. 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 
näringslivet och turism för alla transportslag 

Ja. 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats I viss mån. 
  
Koppling till beslutad strategi (frivillig) 

– vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till  
– samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för 

systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5) 
 
Strategier  Motivering 

Det goda livet 
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. 
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete 
och studier. 

Budget 2016 Utvidgad arbetsmarknad.  

Klimatstrategi  Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även 
kollektivtrafiken) 

Regional trafikförsörjningsprogrammet Stråktanke. Tillgänglighet. 
Godstransportstrategin Transportinfrastruktur av hög klass. 
VG2020 Investera i infrastruktur. Regional utveckling.  

Målbild tåg 2035 
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet öster ifrån till 
Skövde och därmed Skövde resecentrum vilket skulle gynna 
tågresandet. 

Strategi för ökad cykling I samband med en utbyggnad av vägen skulle gc-förbindelsen 
kostnadseffektivt kunna byggas ut. 
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 Väg 2559, (Östra Vägen-väg 44) 
Kartbild 
 

 
 
Bristbeskrivning 
Grästorp har för närvarande en stor trafikström rakt igenom tätorten. En rad åtgärder kommer att genomföras för att 
flytta genomfartstrafiken till nuvarande väg 2561(vilken i samband med åtgärderna kommer att bli väg 47). I syfte att 
underlätta samt göra vägförkortning för i första hand godstrafiken skulle en upprustning, breddning och förstärkning av 
väg 2559 vara ett genare alternativ förtrafiken från väg 47 mot Trestadsområdet. Vägen har i dag brister vad gäller 
framförallt bredd och bärighet. 
Nyttor 

– Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås: 
– Minskade kostnader för godstransporter 
– I viss mån minskade utsläpp 

 
Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 
motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist 
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Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv 
godshantering med huvudsaklig inriktning på 
järnväg 

Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för 
godstransporter på väg. 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från 
både hav och land 

 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten  
Välfungerande och tillgängligt arbets- och 
studiependling 

 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 
näringslivet och turism för alla transportslag 

 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats  
Koppling till beslutad strategi (frivillig) 

– vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till  
– samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för 

systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5) 
Strategier  Motivering 

Det goda livet En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. 
 

Budget 2016  
Klimatstrategi   
Regional trafikförsörjningsprogrammet  
Godstransportstrategin Transportinfrastruktur av hög klass. 
VG2020 Investera i infrastruktur. Regional utveckling. 
Målbild tåg 2035  
Strategi för ökad cykling Bör ses över i samband med utredning. 
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Väg 46, Falköping-Borgunda (väg 26) 
Kartbild 

 
 
Bristbeskrivning 
Väg 46 mellan Falköping och Borgunda och vidare mot Skövde utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och 
studie pendling, den är också viktig för näringslivets godstransporter. Vägen är en länk mellan Skövde och Falköping 
men också mot Vårgårda/Alingsås/Göteborg och mot Ulricehamn/Borås. Dagens väg 46 har i denna del mellan 5200 och 
8300 ÅDT trots att den går parallellt med Västra stambanan. Sträckan har i dag varierande och låg standard. Vägen är 
mellan 6,6 och 9,5 meter bred och har i dag ej mittseparation vilket för denna typ av väg får betraktas som en 
trafiksäkerhetsbrist. 
Nyttor 

– Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås: 
– Högre trafiksäkerhet 
– Bättre tillgänglighet/framkomlighet 
– Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik) 

Nyttorna är främst regionala. 
Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 
motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist 
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Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv 
godshantering med huvudsaklig inriktning på 
järnväg 

Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för 
godstransporter på väg. 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från 
både hav och land 

Ja, för godstransporter på väg men även till och från Falköpings 
kombiterminal. 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten  
Välfungerande och tillgängligt arbets- och 
studiependling 

I högsta grad. 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 
näringslivet och turism för alla transportslag 

Ja. För både gods och turisttrafik både regionalt och nationellt. 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats Ja, i viss mån 
Koppling till beslutad strategi (frivillig) 

– vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till  
– samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för 

systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5) 
Strategier  Motivering 

Det goda livet 
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. 
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete 
och studier. 

Budget 2016 Utvidgad arbetsmarknad. 

Klimatstrategi  Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även 
kollektivtrafiken) 

Regional trafikförsörjningsprogrammet Stråktanke. Tillgänglighet. 
Godstransportstrategin Transportinfrastruktur av hög klass. 
VG2020 Investera i infrastruktur. Regional utveckling. 

Målbild tåg 2035 En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till både Skövdes 
och Falköpings resecentrum vilket skulle gynna tågresandet. 

Strategi för ökad cykling Bör ses över i samband med utredning. 
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Väg 195, Brandstorp-Mölltorp (väg 49) 
Kartbild 

 
 
Bristbeskrivning 
Väg 195 är en viktig förbindelse i nord-sydlig riktning utmed Vätterns västra sida. Denna sträcka utgör en mycket viktig 
pendlingsväg både för arbets- och studiependling, den är också viktig för näringslivets godstransporter. Vägen utgör 
förutom en mycket viktig pendlingsväg även kopplingen mot Jönköpingsområdet och vidare söder ut. Dagens väg 195 
har i denna del mellan 1500 och 3500 ÅDT med en stor andel tung trafik 450–670. Sträckan har i dag ej mittseparation 
vilket för denna typ av väg får betraktas som en trafiksäkerhetsbrist. Sträckan är mycket viltolycksdrabbad. 
 
Nyttor 
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås: 

– Högre trafiksäkerhet 
– Bättre tillgänglighet/framkomlighet 
– Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik) 

Nyttorna är främst regionala. 
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner 
– Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist 

Funktioner i systemanalysen Motivering 
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv 
godshantering med huvudsaklig inriktning på 
järnväg 

Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för 
godstransporter på väg. 

Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från 
både hav och land 

 

God tillgänglighet för Vänersjöfarten  
Välfungerande och tillgängligt arbets- och 
studiependling 

I högsta grad. 

Förbättrad tillgänglighet till noder för 
näringslivet och turism för alla transportslag 

Ja. För både gods och turisttrafik både regionalt och nationellt. 

Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats  
  
Koppling till beslutad strategi (frivillig) 

– vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till  
– samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för 

systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5) 
 
Strategier  Motivering 

Det goda livet 
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. 
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete 
och studier. 

Budget 2016 Utvidgad arbetsmarknad. 

Klimatstrategi  Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även 
kollektivtrafiken) 

Regional trafikförsörjningsprogrammet Tillgänglighet. 
Godstransportstrategin Transportinfrastruktur av hög klass. 
VG2020 Investera i infrastruktur. Regional utveckling. 

Målbild tåg 2035 En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till Jönköpings 
resecentrum och på sikt den nya stambanan. 

Strategi för ökad cykling Bör ses över i samband med utredning. 
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Remiss till: 

Enligt sändlista

                

Remiss av ”Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i 

Västra Götaland 2018 - 2029” 
 

Regionstyrelsen remitterar härmed ett förslag till regional plan för transport-

infrastrukturen i Västra Götaland 2018 - 2029. Planen redovisar förslag till 

investeringar, främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar.  

 

Planens miljöeffekter har utretts och finns redovisade i en miljökonsekvens-

beskrivning(MKB). Det övergripande syftet med MKB:n är att integrera 

miljöaspekterna i infrastrukturplanen så att en hållbar utveckling kan främjas. 

 

Synpunkter kan exempelvis lämnas på hur förslaget som helhet upplevs samt hur 

det bedöms svara mot nationella och regionala mål.  

 

Remisshandlingarna finns publicerade på Västra Götalandsregionens hemsida: 

http://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/ 

 

Fram till den 6 oktober 2017 finns möjlighet att lämna synpunkter på det 

regionala planförslaget och tillhörande MKB via e-post eller brev till: 

 

 Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 

ange diarienummer RS 01149-2016 

 Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret, avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, att: 

Georgia Larsson, Box 1091, 405 23 Göteborg 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ann-Sofie Lodin 

Regiondirektör 
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Koncernkontoret 
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Remiss till: 

Enligt sändlista

              

SÄNDLISTA: 

Kommunerna i Västra Götaland 

Kommunalförbunden Vi Västra Götaland 

Länsstyrelsen i Västra Götaland  

Länsstyrelsen i Halland   

Länsstyrelsen i Värmland    

Länsstyrelsen i Örebro    

Länsstyrelsen i Jönköping   

Region Halland   

Region Värmland    

Regionförbundet i Örebro län   

Regionförbundet i Jönköpings län  

Trafikverket region väst   

Swedavia AB    

Göteborg Landvetter flygplats  

Green Cargo AB    

SJ AB       

Västra Götalands Åkeriförening  

Sveriges redareförening – Svensk Sjöfart   

Göteborgs Hamn   

Vänerhamn AB   

Wallhamn     

Uddevalla hamn   

Lysekil     

Västsvenska handelskammaren, Göteborg  

 

 

 

Företagarnas Riksorganisation, Göteborg   

LO-distriktet i Västsverige   

LRF Västra Götaland   

NTF Väst    

NTF Skaraborg   

NTF Fyrbodal     

Naturskyddsföreningen   

Västtrafik AB     

Jordens Vänner   

Sjöfartsverket    

Transportstyrelsen    

DVVJ    

Gröna Bilister    

Sjöfartens Analys Institut, SAI  

Västsvenska Turistrådet   

Näringslivets Transportråd    

Business Region Göteborg    

Tågoperatörerna   

Buss i Väst    

Fyrstads Flygplats    

Scania AB    

Volvo Cars AB    

Stora Enso Logistics   

Maersk Line    

Jernhusen     

DHR Västra Götaland    

656



Datum 2017-05-13 

Diarienummer RS 01149-2016 

2 (2) 

SRF Skaraborg, Älvsborg, Bohus 

SDR Västra Götaland   

HSO Västra Götaland  
   

Västra Götalandsregionen, internt 

Kollektivtrafiknämnden    

Miljönämnden  
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Plats: Regionens hus, sal B

§90 Samråd - Regional infrastrukturplan 2018-2029, 
Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling 
i Halland
Diarienummer: RJL 2017/1992

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna föreliggande yttrande som svar till Region 
Halland.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har inget att tillägga remissen, men ser 
mycket positivt på järnvägssatsningar som föreslås, både för 
Halmstad C och det mindre järnvägsåtgärder, och önskar ett 
fortsatt gott samarbete med Region Halland i all de gemensamma 
frågor som fortfarande är viktiga för båda våra län.

Beslutsunderlag 
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MISSIV 1(2)

2017-08-17 RJL 2017/1992

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Regional infrastrukturplan för Hallands län 
2018-2019

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Halland.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har inget att tillägga remissen, men ser mycket positivt på 
järnvägssatsningar som föreslås, både för Halmstad C och det mindre 
järnvägsåtgärder, och önskar ett fortsatt gott samarbete med Region Halland i all 
de gemensamma frågor som fortfarande är viktiga för båda våra län.

Information i ärendet
Region Halland har, med hänsyn till den korta beredningstiden, remitterat en väl 
genomarbetad transportplan för perioden 2018-2029. Förslagets investeringar har 
tyngdpunkt på väginvesteringar på väg 153 och 154, samt utbyggnad av väg 940 
invid Onsala samhälle. Därefter är satsningar på järnväg en stor post med 
tyngdpunkten på ombyggnation av Halmstad C samt dubbelspår genom Varberg 
med resecentrum, samt satsningar på det mindre järnvägsåtgärder med 100 
miljoner. 

Samantaget konstaterar Region Jönköpings län att de investeringar som Region 
Halland föreslår för den aktuella planperioden är viktiga och väl avvägda. 
Ombyggnationen av Halmstad C har särskild stor betydelse för det 
samarbetsprojekt kring kollektivtrafik som vi driver gemensamt. Även satsningar 
på det mindre järnvägsåtgärder är mycket positivt särskilt för det gemensamma 
järnvägsstråket Halmstad-Nässjö. Region Jönköpings län ser dock att ingen av 
investeringarna gränsar till Jönköpings län eller har en sådan påverkan på 
Jönköpings län att samverkan redan nu är nödvändig för enskilda objekt. Region 
Jönköpings län har av den anledningen inget att tillägga remissen, men önskar ett 
fortsatt gott samarbete med Region Halland i all de gemensamma frågor som 
fortfarande är viktiga för båda våra län.
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YTTRANDE 1(2)

2017-09-12 RJL 2017/1992

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Region Halland
     
           

Yttrande över regional infrastrukturplan för 
Hallands län 2018-2019
Region Jönköpings län har av Region Halland getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad plan. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har inget att tillägga remissen, men ser mycket positivt på 
järnvägssatsningar som föreslås, både för Halmstad C och det mindre 
järnvägsåtgärder, och önskar ett fortsatt gott samarbete med Region Halland i all 
de gemensamma frågor som fortfarande är viktiga för båda våra län.

Synpunkter på förslaget
Region Halland har, med hänsyn till den korta beredningstiden, remitterat en väl 
genomarbetad transportplan för perioden 2018-2029. Förslagets investeringar har 
tyngdpunkt på väginvesteringar på väg 153 och 154, samt utbyggnad av väg 940 
invid Onsala samhälle. Därefter är satsningar på järnväg en stor post med 
tyngdpunkten på ombyggnation av Halmstad C samt dubbelspår genom Varberg 
med resecentrum, samt satsningar på det mindre järnvägsåtgärder med 100 
miljoner. 

Samantaget konstaterar Region Jönköpings län att de investeringar som Region 
Halland föreslår för den aktuella planperioden är viktiga och väl avvägda. 
Ombyggnationen av Halmstad C har särskild stor betydelse för det 
samarbetsprojekt kring kollektivtrafik som vi driver gemensamt. Även satsningar 
på det mindre järnvägsåtgärder är mycket positivt särskilt för det gemensamma 
järnvägsstråket Halmstad-Nässjö. Region Jönköpings län ser dock att ingen av 
investeringarna gränsar till Jönköpings län eller har en sådan påverkan på 
Jönköpings län att samverkan redan nu är nödvändig för enskilda objekt. Region 
Jönköpings län har av den anledningen inget att tillägga remissen, men önskar ett 
fortsatt gott samarbete med Region Halland i all de gemensamma frågor som 
fortfarande är viktiga för båda våra län.
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Sammanfattning
Hur ska transportsystemet utvecklas i framtiden? En ny 
planeringsomgång för transportinfrastrukturen har inletts 
där nationell transportplan och regionala infrastrukturpla-
ner för perioden 2018-2029 ska tas fram. För att få ett bra 
underlag till planarbetena har Region Halland tagit fram 
en regional systemanalys – Transportsystem för en hållbar 
regional utveckling- som innehåller en nulägesbeskrivning 
och analys av transportsystemet och transportbehovet.

Tillväxten i Sydvästsverige ger ett ökat 
transportbehov och en ökad transportefterfråga 
i Halland
Halland växer i ett starkt växande Sydvästsverige där arbets-
tillfällen, befolkning och bostadsbyggande är starkt koncen-
trerat till storstadsområdena och längs kusten. Befolkningen 
och sysselsättningen ökar i Halland, och andelen invånare 
som arbetar är bland de högsta i Sverige. Rörligheten till ar-
betsmarknadsregionerna i norr är betydande, och den goda 
tillgängligheten till Göteborgs arbetsmarknad är en förkla-
ring till den höga förvärvsfrekvensen i Halland. Ett liknande 
förhållande finns även i södra Halland, där kopplingen till 
Malmö och övriga Öresundsregionen skapar möjligheter till 
ökad rörlighet.

Västkuststråket med Västkustbanan och E6:an är det 
högst prioriterade stråket i Halland. Många pendlar, och 
tågresandet är stort särskilt mellan norra Halland och 
Göteborg. Över 30 000 personer pendlar mellan Halland 
och Västra Götaland. Halland bidrar med välutbildad 
arbetskraft. Kommunerna i norra Halland kompletterar 
bostadsmarknaden i Göteborgsregionen. 

I Hallands sex kommuner bor cirka 315 000 invånare, och 
av dem bor nästan 75 procent längs kusten, väster om E6:an 
och Västkustbanan. Tre kommuner har över 60 000 invånare, 
och fem av de sex kommunhuvudorterna ligger liksom flera 
andra tätorter längs kusten. Det ger korta reseavstånd och en 
konkurrenskraftig kollektivtrafik. Befolkningsutvecklingen 
och bostadsbyggandet är koncentrerat till kuststråket, där 
också majoriteten av arbetstillfällena finns. Utanför kust-
stråket finns flest arbetstillfällen i Hyltebruk och Ullared. 

Från Region Hallands och kommunernas sida tar vi 
ansvar och möter den regionala utmaningen med en ökad 
befolkning med en kraftig ökning av bostadsbyggandet och 
satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur. Fler ska ges 
möjlighet att bo och leva i Halland och uppleva att Halland 

är den bästa livsplatsen. 

Utvecklingen i Sydvästsverige leder till fler person- och 
godstransporter inom Halland, till och från Halland och ge-
nom Halland.

Ett hållbart transportsystem kräver utvecklade 
former för samplanering
Sambanden mellan Halland och grannregionerna 
blir allt starkare och viktigare, och allt fler pendlar till 
arbete eller studier över länsgränserna. Rörligheten hos 
invånare förväntas öka, och de som bor, arbetar eller 
studerar i Halland kommer att ha fortsatta behov av goda 
kommunikationsmöjligheter och hög tillgänglighet. Det 
planerade bostadsbyggandet i Halland har ökat kraftigt. 

Det är en gemensam utmaning för aktörer i och utanför 
Halland att möta de regionala behoven av en väl fungerande 
bostadsförsörjning, infrastruktur och kollektivtrafik. Att 
utveckla former för samverkan och samplanering där bebyg-
gelse-, infrastruktur- och kollektivtrafikplanering går hand i 
hand ser vi som en viktig planeringsinriktning att fokusera på 
för att nå en hållbar utveckling. 

Västkuststråket är det mest prioriterade stråket 
i Halland – ställer krav på kapacitetshöjande 
åtgärder och robusthet
En fortsatt befolkningsökning i de tätbefolkade områdena 
längs Västkuststråket förutsätter god tillgång till 
tågtrafik. Region Halland vill, i samarbete med Västra 
Götalandsregionen och Region Skåne, fortsätta att utveckla 
trafiken på Västkustbanan med fler turer och parallella 
tågsystem som fyller olika syften. Utbyggnad av återstående 
enkelspårsträckor och ökad kapacitet in till Göteborg är 
förutsättningar för att kunna dra nytta av hela banans fulla 
potential. Den planerade utbyggnaden av Västlänken är en 
viktig åtgärd som ger nya pendlingsmöjligheter. 

Det finns en mycket stor potential att bygga nya bostäder 
i kommunhuvudorterna och andra tätorter i Halland som 
har eller planeras få en tågstation utmed Västkustbanan och 
planering pågår för flera stora projekt i stationsnära lägen. Det 
kompletterar och bidrar till Göteborgsregionen och Skåne 
med attraktiva boendemiljöer inom pendlingsavstånd. Med 
ett ökad bostadsbyggande och en förbättrad Västkustbanan 
som möjliggör en utökad tågtrafik ger det ökade, hållbara 
pendlingsmöjligheter med tåg. När antalet resande ökar 
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behövs fler turer och nya tågsystem. Det är viktigt att göra 
det möjligt att flytta över ytterligare resenärer till tågtrafiken, 
då det redan idag är trångt på E6:an mellan Kungsbacka 
och Göteborg. Det är trångt också på Västkustbanan under 
högtrafik, och att åtgärda det är en högt prioriterad fråga.

Personbangårdarna i Halmstad och Kungsbacka är hårt be-
lastade, och resecentrumen behöver kunna hantera ett ökat 
resande och förbättrade bytesmöjligheter. Att stärka stråk 
med ökad kapacitet och robusthet, som Västkustbanan, och 
noder, som Halmstad C, ser vi som en viktig planeringsinrikt-
ning att fokusera på för att nå en hållbar utveckling. 

Slå vakt om kvaliteten på befintligt transports-
system
Transportsystemet i Halland består av hundratals mil vägar 
och cykelvägar, fyra järnvägar, tre hamnar, en flygplats samt 
resecentrum och andra bytespunkter för kollektivtrafiken. 
Godstransporter och personresor ska fungera såväl i kom-
munhuvudorterna längs kusten som i mer glest befolkade 
delar av Hallands inland. I stora delar av Halland är vägnä-
tet det enda alternativet för invånare och näringsliv. De öst-
västliga förbindelserna mellan inlandet och kusten är viktiga 
näringslivet. Det finns ett omfattande transportsystem som 
behöver vara tillförlitligt och robust för både gods- och per-
sontransporter-nu och i framtiden. Därför behöver vi vårda 
och ta hand om så att det fungerar. I delar av det finns stora 
behov av underhåll. Att vårda befintligt transportsystem och 
anpassa det till framtiden ser vi som en viktig planeringsin-
riktning att fokusera på för att nå en hållbar utveckling. 

Behov av flera insatser för att öka det hållbara 
resandet
För ett hållbart resande med minskad miljöbelastning och 
trängsel behöver fler resor ske med kollektivtrafik och cy-
kel i stället för med bil. Tillväxten ökar resbehovet och en 
satsning på utbudet av kollektivtrafiken behöver gå hand i 
hand med förbättringar av kollektivtrafikens bytespunkter. 
Detsamma gäller förbättringar av cykelmöjligheterna. En 
annan insats är att förbättra möjligheterna till byte mellan 
olika trafikslag och att arbeta med åtgärder som inriktar sig 
på att stödja ett hållbart resande genom att påverka attityder 
och beteenden. Att öka insatserna för att öka ett hållbart re-
sande ser vi som en viktig planeringsinriktning att fokusera på 
för att nå en hållbar utveckling. 

Behov av ytterligare insatser för att minska 
transportsektorns miljö- och klimatpåverkan
Transportsektorn står för en stor del av klimatutsläppen. 
Bilarna ger också miljöpåverkan i form av trängsel och bul-
lerproblem. För att minska klimatpåverkan behövs insatser 

på både internationell, nationell, regional och lokal nivå. Det 
finns goda möjligheter att delta i pilot- och utvecklingspro-
jekt för att ställa om transportsystemet, och det bör Halland 
dra nytta av. Att minska transporternas miljö- och klimatpå-
verkan ser vi som en viktig planeringsinriktning att fokusera 
på för att nå en hållbar utveckling.
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6 inledning

1. Inledning

1.1 Bakgrund
Halland – bästa livsplatsen är vår gemensamma vision i 
Halland. I Tillväxtstrategin för Halland konkretiseras detta 
utifrån de tre målen att Halland ska vara en mer attraktiv, 
inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än 
2014. Att Halland är en attraktiv region innebär att fler 
människor väljer att flytta till Halland. En inkluderande 
region betyder bland annat att fler invånare har ett arbete. 
En konkurrenskraftig region innebär att det finns goda 
förutsättningar för att starta och utveckla företag och att det 
finns goda kontakter med omvärlden.

Utveckling av infrastruktur inom transportområdet är ett 
av de verktyg som bidrar till att nå målen i Tillväxtstrategin 
och till att utveckla Halland till bästa livsplatsen. 
Transportinfrastrukturen ska tillgodose behovet av både 
persontransporter och näringslivets transporter.

En grundläggande förutsättning för att visionen Halland– 
bästa livsplatsen ska kunna förverkligas är att det finns goda 
rese- och transportmöjligheter. Det har stor betydelse för 
Hallands fortsatta konkurrenskraft och attraktivitet. För 
utvecklingen i hela Sydvästsverige är infrastrukturen en 
viktig förutsättning för att skapa en hållbar utveckling som 
gynnar både invånare och företag. Den positiva utvecklingen 
i Halland ger stora möjligheter men skapar också utmaningar 
för transportsystemet. 

Hallands tillväxt bygger på att fler ska kunna resa till och från 
arbete och högre studier utan alltför stor miljöpåverkan. För 
näringslivet är det viktigt att det finns goda möjligheter till 
utbyte med andra företag och att kunna transportera gods, 
såväl på korta som långa sträckor. Med tanke på Hallands 
geografiska läge, mitt i ett starkt växande Sydvästsverige, är 
den framtida utmaningen för Halland att infrastrukturen 
kan hantera det ökade transportbehovet hos en växande 
befolkning. Med en väl fungerande infrastruktur och 
kollektivtrafik skapas goda kommunikationsmöjligheter och 
hög tillgänglighet. 

Planeringen av åtgärder i transportsystemet i Sverige sker i 
tolvårsperioder. Just nu pågår arbetet med att förbereda de 
planer som omfattar perioden 2018–2029. Region Halland 
har ett ansvar för den regionala infrastrukturplaneringen och 
är länsplaneupprättare. Regeringen har inlett arbetet med 
en ny planeringsomgång för transportinfrastrukturen och 

Trafikverket har tagit fram ett förslag till Inriktningsunderlag 
för kommande planeringsperiod 2018–2029. För att få ett 
bra underlag till arbetet med kommande transportplaner har 
Region Halland tagit fram en nulägesbeskrivning och analys 
av transportsystemet och transportbehoven – en regional 
systemanalys för Halland. Den kommer att överlämnas till 
Trafikverket i oktober 2016 för att beaktas i kommande 
nationella åtgärdsplanering.

Regeringen förväntas i slutet av 2016 ge Trafikverket och 
Region Halland i uppdrag att upprätta förslag till planer. Det 
är i åtgärdsplaneringen, framtagandet av planförslaget, som 
prioritering av åtgärder görs. 

1.2 Syfte
Systemanalysen är en transportslagsövergripande analys 
av transportsystemets funktion och brister utifrån mål och 
behov. Den omfattar både person- och godstransporter. 
Utgångspunkten är ett regionalt, funktionellt perspektiv. 

Systemanalysen för Halland syftar till att: 

•  Ta fram ett underlag för hållbar utveckling av transport-
systemet i Halland.

•  Sätta in transportsystemet i ett större 
samhällsplaneringssammanhang.

•  Beskriva nuläge och en framtidsbild av det regionala 
Transportsystemets funktion till år 2035.

• Identifiera behov och brister som underlag till kommande 
Nationell transportplan och Regional infrastrukturplan.

1.3 Region Hallands uppdrag och 
regional samverkan
Region Halland har ett regionalt utvecklingsuppdrag att 
samordna och leda processer som bidrar till regional 
utveckling. Som ett led i detta uppdrag har Region 
Halland ett statligt uppdrag att ansvara för den långsiktiga 
planeringen av infrastruktur i länet och att upprätta förslag 
till Regional infrastrukturplan för Halland. Region Halland 
är också regional kollektivtrafikmyndighet och har därmed 
ansvar för den allmänna kollektivtrafiken och upprättar 
Regionalt trafikförsörjningsprogram.

Att Region Halland är både länsplaneupprättare och 
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7inledning

kollektivtrafikmyndighet ökar samordningsmöjligheterna 
mellan kollektivtrafikens utveckling och investeringar i 
infrastruktur för kollektivtrafiken på vägar och järnvägar. 

Trafikverket ansvarar för att ta fram förslag till en nationell 
transportplan som är grunden för utveckling av det 
statliga transportsystemet. I den nationella planen beslutar 
regeringen om nyinvesteringar bland annat på järnvägssidan 
och där finns även medel till drift och underhåll. Dialog, 
samarbete och samplanering med Trafikverket är en viktig 
del i utvecklingen av hela Halland. 

Kommunerna är viktiga aktörer i utvecklingen av Halland. 
Genom det kommunala planmonopolet har kommunerna 
ansvar för hur bebyggelse- och samhällsplanering utformas 
lokalt. För att uppnå ett hållbart transportsystem behövs 
en god samplanering av bebyggelse-, infrastruktur- och 
kollektivtrafikplanering samt ett nära samarbete mellan 
Trafikverket, Region Halland och kommunerna. 

Region Halland samarbetar över regiongränserna på olika 
politiska plan. Regionen deltar i Den Skandinaviska Arenan 
som är ett samarbete i den 60 mil långa korridoren Oslo–Gö-
teborg–Öresund. Syftet är att med bättre kommunikations-
möjligheter länka samman dessa tillväxtregioner och koppla 
samman korridoren med norra Tyskland och Hamburg för 
att därigenom skapa en sammanhängande tillväxtkorridor 
för människors rörlighet och en utökad arbetsmarknad.

Region Halland samverkar med regioner i Sydsverige inom 
flera sakområden. Ett av dessa samverkansområden är infra-
struktur och kollektivtrafik. Sedan 2015 samarbetar sex re-
gioner i Sydsverige – Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, 
Kronoberg och Skåne – inom ramen för Regionsamverkan 
Sydsverige och har tagit fram ett gemensamt positionspap-
per ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige.”    

Region Halland är en av parterna i Västsvenska paketet som 
ska bidra till ett starkt och attraktivt Västsverige. Paketet 
innehåller satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar 
i Göteborgsområdet som ska bidra till att skapa en större ar-
betsmarknad och främja sysselsättning och tillväxt. Västlän-
ken, som är en av åtgärderna i paketet, kommer att medge 
en utvidgning av Hallands funktionella samband norr och 
öster om Göteborg.

I stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor cirka åtta miljoner 
människor. Visionen för samarbetet i Den Skandinaviska 
Arenan är att utveckla en effektiv, grön och snabb järnvägs-
korridor.

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete 
mellan sex regioner där 26 procent av landets 
befolkning bor.

670



8 inledning

1.4 Organisation och process
Denna systemanalys är den tredje i ordningen. Den första 
togs fram 2008 inför planeringsperioden 2010–2021. Inför 
arbetet med Regional infrastrukturplan 2014–2025 valde 
regionen att uppdatera analysen med de senast tillgängliga 
faktauppgifterna. 

Denna systemanalys har dels sin grund i de underlagsrap-
porter som togs fram i bred samverkan i Halland 2014–2015 
inom ramen för arbetet med det regionala trafikförsörj-
ningsprogrammet, samt dels i den analys som ligger till 
grund för Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020. Dessa 
analyser har under 2016 kompletterats med flera underlag 
utifrån transport- och infrastrukturplanering, bland annat 
Näringslivets transporter i Halland. Underlagsrapporterna 
finns tillgängliga på regionens hemsida. 

Arbetet med den regionala systemanalysen har skett i en 
kontinuerlig samverkan genom tjänstemannagrupper 
inom infrastrukturområdet med kommunerna i länet och 
Hallandstrafiken samt på politisk nivå i kommunberedningen. 
Framtagandet har också skett i dialog i olika forum med 
grannregionerna, Trafikverket och länsstyrelsen. Arbetet har 
kontinuerligt stämts av och rapporterats till regionstyrelsens 
tillväxtutskott. 

1.5 Upplägg av rapporten
I kapitel 2 beskrivs de regionala och nationella mål som har 
bäring på infrastrukturplaneringen. 

Kapitel 3 och 4 är två beskrivande kapitel. I kapitel 3 beskrivs 
transportsystemet ur ett halländskt perspektiv och i kapitel 4 
beskrivs utvecklingen i Halland med omnejd samt regionala 
stråk och noder.

I kapitel 5 sammanfattas i korthet de två beskrivande 
kapitlen 3 och 4.

Kapitel 6 ger en inriktning för framtidens transportsystem. 
Kapitlet innehåller en analys med slutsatser om hur 
transportsystemet påverkas och vilka strategiska 
planeringsinriktningar som är viktigast för en utveckling av 
ett hållbart transportsystem i Halland. 

I kapitel 7 görs en översiktlig bedömning hur de strategiska 
planeringsinriktningarna bidrar till nationella och regionala 
mål.
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9regionala och nationella mål

2.1 Regionala mål för en  
hållbar utveckling
Regional utvecklingsstrategi och  
Tillväxtstrategi för Halland
Det övergripande styrdokumentet i Halland är den 
Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2005–2020 med 
visionen: ”Halland – bästa livsplatsen”. Tillväxtstrategin för 
Halland bygger på RUS och har målet:

”Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och 
konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014.”

Det regionala tillväxtarbetet ska leda till en hållbar regional 
tillväxt och utveckling. Det innebär att dagens behov 
tillgodoses utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter. En hållbar tillväxt och utveckling tar hänsyn till 
ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer.

I Tillväxtstrategin finns strategiska val och prioriteringar. 
De prioriteringar som har en tydlig koppling till 
transportsystemet är knutna till målet Hög attraktivitet. 

De prioriteringar som finns i Tillväxtstrategin, och som ut-
vecklingen av transportsystemet i Halland ska baseras på är:

• Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och 
infrastruktur, såväl söderut som norrut. Fortsatt arbete 
för goda förbindelser med Stockholm.

• Utvecklade former för samverkan och samplanering mel-
lan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggel-
seplanering.

• Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov för att 
stärka det regionala näringslivet.

• Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som främjar 
hälsa, företagsamhet, innovationer och kultur.

• Utveckling av livsmiljön för boende och arbete på lands-
bygden.

• En koldioxidneutral ekonomi och fossiloberoende trans-
porter.

• God internationell tillgänglighet.

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Som regional kollektivtrafikmyndighet ska Region Halland 
upprätta ett Regionalt trafikförsörjningsprogram. I april 
2016 antogs programmet: ”Kollektivtrafik för en hållbar 
regional utveckling i Halland 2035”. 

Det långsiktiga och övergripande målet för kollektivtrafiken 
i Halland som knyter an till Tillväxtstrategin är:

• Kollektivtrafiken i Halland ska bidra till hög attraktivitet 
och en hållbar samhällsutveckling.

 
Målet indikerar hur nära kollektivtrafiken är förenat med 
samhällsutveckling i stort och att kollektivtrafiken i sig inte 
är ett mål utan ett verktyg. 

Regional cykelplan
Som en del av genomförandet av Regional infrastrukturplan 
2014–2025 togs 2015 en Regional cykelplan fram. 

Visionen i cykelplanen är att:

•  i cykelregionen Halland ska man vilja och kunna 
cykla. 

Målet är:

• Ökad andel cykelresor i Halland till år 2025. 

För att nå målet krävs en omflyttning från andra trafikslag, 
främst på kortare sträckor. Det finns en stor potential till 
ökad cykling i Halland, främst inom tätorter och mellan 
närliggande tätorter. 

Gemensamma sydsvenska prioriteringar
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för 
Sveriges sex sydligaste regioner: Blekinge, Halland, Kalmar, 
Kronoberg, Jönköping och Skåne. Sedan 2015 samverkar 
dessa regioner för en långsiktigt hållbar utveckling 
av Sydsverige. En gemensam systemanalys har tagits 
fram som ger ett samlat kunskapsunderlag, och inom 
infrastrukturområdet har tre prioriteringar tagits fram som 

2. Regionala och nationella mål
I detta avsnitt beskrivs de regionala och nationella mål som har bäring 
på utvecklingen av transportsystemet i Halland.
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10 regionala och nationella mål

vi utgår ifrån i vår planering och som vi föreslår ska tas som 
utgångspunkt i den nationella infrastrukturplaneringen.

I det gemensamma positionspappret för infrastruktur & 
transporter är Sydsveriges prioriteringar för utvecklingen av 
transportsystemet:

•  Interregional tillgänglighet – snabb utbyggnad av två nya 
stambanor som kopplar an till befintliga Västkustbanan, 
Södra stambanan och anslutande sidobanor.

•  Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av 
järnvägar och vägar som stödjer den flerkärniga ortstruk-
turen med tillväxtmotorer, kärnor och dess omland.

•  Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad 
transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta trans-
porter för näringslivet. 
 

2.2 Nationella mål
Det övergripande målet för den nationella transportpoliti-
ken är att:

• Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgare och närings-
livet i hela landet.  

Ett funktionsmål för tillgänglighet och ett hänsynsmål för 
säkerhet, miljö och hälsa ska bidra till att uppfylla det över-
gripande målet. 

Funktionsmålet för tillgänglighet innebär att transport- 
systemets utformning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft 
i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors och mäns transportbe-
hov. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och 
cykel ska förbättras. 

Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa innebär att 
transportsystemets utformning, funktion och användning 
ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. 
Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås samt 
bidra till ökad hälsa.

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver 
generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål.

Utveckling av transportsystemet på både nationell och re-

gional nivå är ett av flera verktyg för att uppnå regeringens 
mål:

•  Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.
• 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020.
•  Miljöpåverkan från transportsektorn ska minska.
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3. Transportsystemet i Halland

3.1 Vägnätet i och genom Halland
Vägsystemet i Halland
Vägnätet består av allmänna och enskilda vägar. De allmänna 
vägarna är statliga och Trafikverkets ansvar, eller kommunala. 
I Halland är vägnätet knappt 19 000 kilometer långt, varav 
73 procent är enskilda, 18 procent statliga och nio procent 
kommunala vägar. E6, väg 26 och 25 är nationella stamvägar 
och investeringsåtgärder på dessa vägar finansieras genom 
den nationella transportplanen. Övriga statliga vägar i 
Halland är regionala och investeringsåtgärder på dessa vägar 
finansieras genom den regionala infrastrukturplanen. Drift 
och underhåll på de statliga vägarna finansieras helt och 
hållet genom den nationella transportplanen. Investeringar 
i de kommunala vägarna planeras och finansieras av 
kommunerna.

Genom Halland går E6, som är det viktigaste och mest 
trafikerade vägstråket i Halland samt den enda motorvägen. 
Fem av Hallands sex kommunhuvudorter ligger utmed E6 
och 75 procent av hallänningarna bor mellan kusten och 
E6:an. Parallellt med E6 går gamla E6:an som har viktiga 
funktioner, dels genom att den knyter ihop tätorterna utmed 
kusten med varandra, dels som omledningsstråk för E6. 
Vägarna 41, 25 och 26 är de huvudsakliga vägförbindelserna 
från Halland till Stockholm och ingår även i de nationella 
transportstråken. De största trafikmängderna återfinns i 
kuststråket, såväl på E6 som på de parallella vägarna längs 
kusten.

I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av transportsystemet ur 
ett halländskt perspektiv. En väl fungerande infrastruktur är grundförut-
sättningen för att vi kan resa och transportera varor mellan olika punk-
ter och med olika färdmedel. De fyra olika transportslagen (väg, järn-
väg, sjöfart och flyg) ska komplettera varandra för att på ett optimalt 
sätt stödja transportbehovet, stärka näringslivets förutsättningar och 
bidra till att uppfylla regionala och nationella mål.

Vägsystemet i Halland med omnejd, år 2016 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: Trafikverket
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E6
E6 är Hallands mest trafikerade väg och den enda motor-
vägen. Den kopplar samman Halland norrut mot Göteborg 
och Oslo och söderut mot Malmö, Köpenhamn och vidare 
mot det övriga Europa. Hastighetsgränsen varierar från 100 
km/h till 120 km/h och vägen är fyrfilig på hela sträckan. 
Fordonstrafiken uppgår till 20 000–45 000 fordon per dygn 
på delarna inom Hallands län, trafikmängden är minst i 
söder och störst i norr. Lastbilstrafiken utgör en betydande 
del, med över 4 000 fordon per dygn utmed hela sträckning-
en. Det är ett av Sveriges mest trafikerade godsstråk. 

På vägen går således många inomregionala transporter och 
det är det enda genomgående stråket i nord-sydlig rikt-
ning. Mycket av trafiken är även genomgående trafik med 
start- och målpunkter utanför Hallands gränser. Parallellt 
med E6:an går gamla E6:an som knyter ihop tätorter längs 
kusten med varandra med buss- och biltrafik. Gamla E6:an 
fungerar också som omledningsväg för E6:an. 

Väg 158
Mellan Kungsbacka och västra Göteborg går väg 158 paral-
lellt med E6 i en mer kustnära sträckning. Flödena på vägen 
är mycket stora, med cirka 10 000 fordon per dygn. Norra 
delen av vägen i Kungsbacka kommun är en motortrafikled 
med en hastighetsgräns på 90 km/h och mitträcke. Vägen 
används för pendling med såväl bil som buss och många 
bor utmed vägen. Flödena är stora men har främst en lo-
kal prägel för såväl person- som godstransporter eftersom 
E6 är en snabbare förbindelse gör genomgående trafik. Som 
förbindelse till och från Göteborg är väg 158 ett viktigt kom-
plement till E6.

Väg 940
Väg 940 förbinder Onsalahalvön, som har en stor befolkning, 
med Kungsbacka och E6. Den största delen av vägen har 
en hastighetsgräns på 50 km/h. Trafikflödena är dock 
mycket omfattande, cirka 15 000 fordon per dygn, och som 
störst närmast E6. En ny vägsträckning mellan Rösan och 
Forsbäck ska byggas för att förbättra trafiksäkerheten och 
boendemiljön. Många pendlar med bil som buss på vägen.

Väg 41
Varberg förbinds mot Borås och väg 40 via väg 41. Vägen 
har en varierande standard och är smal på vissa avsnitt, till 
exempel mellan Veddige och länsgränsen. Det finns ett fåtal 
2+1-sträckor – i Halland en delsträcka i direkt anslutning 
till E6 och en delsträcka förbi Veddige. Hastighetsgränsen 
varierar följaktligen mellan 40 och 100 km/h. Trafikmängden 
på väg 41 är stor med över 5 000 fordon per dygn i hela 
stråket.  Det är många som pendlar på vägen. Vägen används 

även för mer långväga transporter i och med att den leder 
vidare mot väg 40, E4 och Stockholm. Vägens interregionala 
funktion som koppling mot stora delar av Sverige och det 
faktum att många industrier finns utmed vägen på båda si-
dor länsgränsen innebär ett stort antal lastbilstransporter.

Väg 153
Väg 153 går mellan Varberg och Värnamo, via Ullared. 
Hastighetsgränsen är huvudsakligen mellan 70 och 90 
km/h och vägen är på många håll smal och kurvig. Mellan 
Ullared och E6:an är trafikmängderna stora med över 4 500 
fordon per dygn, allra störst är de mellan Rolfstorp och E6. 
Många pendlar på sträckan Varberg–Ullared och det är den 
huvudsakliga anslutningen till Ullared för såväl person- som 
godstransporter från norra Halland och Göteborgsområdet. 
Många reser till Ullared för att handla, och antalet besökande 
varierar mycket under året, vilket även påverkar trafikflödet. 
Person- och godstransporter är betydligt färre öster om 
Ullared men från västra Småland går det många transporter 
med skogs- och trävaror hela vägen till Varberg.

12

Årsdygnstrafik i Halland med omnejd, år 2015 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: Trafikverket
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Väg 154
Väg 154 kopplar ihop Falkenberg och Svenljunga samt 
väg 27 och har huvudsakligen hastighetsgränsen 80 km/h. 
Trafikmängderna överstiger 4 000 fordon per dygn på delen 
mellan Ullared och Falkenberg. På den sträckan är det 
många som pendlar och det är dessutom den huvudsakliga 
förbindelsen från södra Halland och Skåne till Ullared. 
Många reser till Ullared för att handla, och antalet besökande 
varierar mycket under året, vilket även påverkar trafikflödet. 
Många godstransporter går även mellan Falkenberg och 
Ullared. Trafikmängderna är betydligt mindre mellan 
Ullared och väg 27.

Väg 150
Väg 150 går mellan Falkenberg och Torup samt väg 26 och 
hastighetsgränsen är mellan 80 och 90 km/h. Trafikflödena 
på vägen är små med drygt 1 000 fordon per dygn, något 
fler väster om Årstad, men vägen har en viktig funktion som 
förbindelse mellan Hylte kommun och Falkenberg samt E6 i 
norrgående riktning, både för person- och godstransporter.

Väg 26
Väg 26 utgår från Halmstad, passerar Hyltebruk och går 
till Jönköping och vidare hela vägen till Mora. Mellan 
Oskarström och Hyltebruk är vägen huvudsakligen 2+1-
väg. Hastighetsgränsen varierar främst mellan 80 och 
100 km/h. Väg 26 är den viktigaste vägförbindelsen för 
boende i Hylte kommun och det är många som pendlar 
på sträckan, i båda riktningarna. Mellan Halmstad och 
Hyltebruk passerar över 5 000 fordon per dygn, norr om 
Gislaved är trafikmängderna betydligt mindre. I egenskap 
av nationell väg har vägen också en funktion för mer 
långväga transporter. För persontransporter gäller det det 
främst mellan norra Småland, inklusive Jönköping, och 
södra Halland, men för gods är det även en förbindelse mot 
Stockholm. Godsflödena på vägen är omfattande och består 
såväl av transporter med start- och målpunkter utmed vägen 
som mer långväga transporter.

Väg 25
Väg 25 utgår från Halmstad och förbinder Halland med 
E4, Växjö och Kalmar. Hastighetsgränsen mellan Halmstad 
och E4 varierar främst mellan 80 och 100 km/h, där några 
korta sträckor är 2+1-väg. Viss pendling sker utmed vägen 
men den har framförallt en tydlig funktion för mer långväga 
transporter som förbindelse mellan södra Halland och E4 
samt södra och östra Småland. Över 3 000 fordon per dygn 
går på vägen men de är fler närmast Halmstad. Godstrafiken 
är omfattande, även när det gäller gods är det dock främst 
långväga transporter som ska vidare på E4 eller mot Växjö/
Kalmar.

Väg 15
Söderut från Halmstad går väg 15 som viker av mot 
Markaryd, där den korsas av E4 för att sedan fortsätta mot 
västra Blekinge. Hastighetsgränsen är huvudsakligen 80 
eller 90 km/h. En kort sträcka vid Veinge är 2+1-väg. Från 
Laholm och norrut är arbetspendlingen, och därmed även 
trafiken omfattande med över 7 000 fordon per dygn och 
kollektivtrafikutbudet är stort. På den sträckan är vägen även 
ett alternativ till E6 vid störningar.

På den sträckan är vägen även ett alternativ till E6 vid 
störningar. För långväga transporter är vägen en förbindelse 
mellan Blekinge och Västkusten. Godstransporterna på 
vägen är många och det är såväl trafik till och från Halland 
som genomgående trafik.

Väg 24
Väg 24 går från E6 till Laholm och vidare mot Örkelljunga 
samt Hässleholm. Från E6 och förbi Laholms tätort är den 
en 2+1-väg och därefter är den mötesfri nästan hela vägen 
till Våxtorp.  Mellan E6 och Laholm är trafikmängden 
omfattande med över 10 000 fordon per dygn men 
trafikmängden är betydligt mindre vid länsgränsen. På 
vägen sker viss arbetspendling. Vägen har en mer långväga 
koppling mellan Hässleholm/Kristianstad och Västkusten.

Det glesa vägnätet
För att människor ska kunna bo och bedriva företagsverk-
samhet i hela Halland är det glesa och lågtrafikerade vägnä-
tet en absolut nödvändighet. Vägarna knyter ihop bebyggel-
sen i Halland och landsbygden med de större vägarna som 
nämnts ovan. Vägarna används också i stor utsträckning för 
transporter av till exempel råvaror som virke och grus samt 
transporter av jordbruksvaror. Det glesa vägnätet består av 
landsvägar som generellt sett har en hastighetsgräns på 70 
km/h men den kan vara lägre i passager genom samhällen. 
Bärighet och underhåll är viktigt.

Årsdygnstrafik i Halland med omnejd, år 2015 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: Trafikverket
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3.2 Cykelvägar i Halland
Cykelvägarna i Halland består av allmänna vägar som kan 
vara antingen statliga eller kommunala. Det kan finnas ett 
flertal olika ansvariga väghållare utmed ett cykelstråk. Cy-
kelvägarna sitter inte heller ihop på samma sätt som väg- och 
järnvägsnätet gör. De flesta cykelvägar i Halland finns i tät-
orterna, särskilt i de fem kommunhuvudorterna på kusten. 
Från dessa orter utgår dessutom ett flertal cykelvägar till 
närliggande tätorter. Utmed kusten är cykelvägarna gene-
rellt sett fler men det finns längre cykelvägar även på gamla 
banvallar i inlandet, såsom sträckorna Halmstad–Simlångs-
dalen, Ullared–Fegen och Ullared–Älvsered. Många cyklis-
ter nyttjar även vägnätet för cykling och flera av de mindre 
trafikerade landsvägarna i Halland lämpar sig för ändamålet.

Genom Halland längs kusten går Kattegattleden mellan Gö-
teborg och Helsingborg. Det är Sveriges första nationella 
turistcykelled och den är skyltad med nummer 1. I leden 
ingår sträckor såväl på separerade cykelvägar som sträckor i 
blandtrafik, vilka utgör ungefär 50 procent. De flesta sträck-
orna i blandtrafik är på mindre och lågtrafikerade vägar men 
på ett antal sträckor planeras ny cykelväg för att öka ledens 
trafiksäkerhet.

3.3 Trafiksäkerhet
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige 
och den innebär att ingen ska omkomma eller skadas allvar-
ligt i vägtrafiken. År 2015 omkom 259 personer i vägtrafiken 
i landet (exklusive självmord i trafiken), varav elva i Halland. 
Drygt hälften av dessa olyckor i landet var personbilister 
och fyra av fem olyckor skedde utanför tätbebyggt område. 
Antalet dödsolyckor på motorvägar och motortrafikleder är 
litet. De allra flesta olyckorna sker på vägar med mellan 60 
och 90 km/h som hastighetsgräns.

De trafikolyckor som har rapporterats in i Halland de se-
naste tio åren, oberoende av hur allvarlig utgången varit, är 
koncentrerade till tre typer av olycksplatser: inom tätort, vid 
trafikplatser på motorvägen och vid större korsningspunkter 
på landsvägar. 

3.4 Järnvägsnätet i och genom 
Halland
Järnvägssystemet i Halland
I Halland finns det fyra järnvägsbanor, varav tre trafikeras 
av persontrafik. Staten ansvarar för dessa anläggningar och 
åtgärder samt drift och underhåll finansieras genom den

Cykelvägar i Halland, år 2016 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan.  

Källa: Trafikverket och kommunerna i Halland

Järnvägssystemet i Halland med omnejd, år 2016 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: Trafikverket
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nationella transportplanen. Järnvägsnätet i Halland är cirka 
300 kilometer långt. Längs med den halländska kusten går 
Västkustbanan som knyter ihop fem av de sex halländska 
kommunhuvudorterna. Den är också en länk i stråket mel-
lan Göteborg/Oslo och Malmö/Köpenhamn. 

Västkustbanan är stommen för järnvägstrafiken i länet med 
ett stort turutbud för persontrafik och stora godsflöden. Vid 
sidan av Västkustbanan finns det tre inlandsbanor som kny-
ter ihop Halland med viktiga målpunkter och med Södra 
stambanan: Halmstad–Nässjöbanan (HNJ), Markarydsba-
nan och Viskadalsbanan. 

Västkustbanan är en viktig bana ur ett nationellt perspektiv 
och såväl Viskadals- som Markarydsbanan är omlednings-
banor för den. 

Vidare finns i Halland stickspår från Västkustbanan till 
hamnarna och ett antal industrier samt från HNJ-banan till 
Hyltebruk. Dessa spår är ofta kommunala.

Västkustbanan
Västkustbanan går mellan Lund och Göteborg och är en av 
Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Den är elektrifierad 
på hela sträckan, är utrustad med fjärrblockering och är dub-
belspårig på cirka 85 procent av sträckan men ännu återstår 
ett fåtal enkelspårssträckor. I Halland är det enkelspår cirka 
sex kilometer genom Varbergs tätort och i Skåne på sträckan 
Helsingborg–Ängelholm. I den nationella transportplanen 
finns det medel avsatta för dubbelspårsutbyggnad i Varberg 
och för sträckan Maria–Ängelholm, men ännu inte för Hel-
singborg–Maria. Dubbelspår på hela sträckan samt utbygg-
naden av Västlänken i Göteborg kommer att påverka trafike-
ringsmöjligheterna på banan på ett positivt sätt. Standarden 
på banan är god men det finns kapacitetsbrist på sträckan 
mellan Kungsbacka och Göteborg samt ett behov av fler för-
bigångsspår för att öka banans robusthet. Den högsta tillåtna 
hastigheten är på 190 eller 200 km/h på de flesta delar av 
banan, men hastigheterna är lägre på vissa sträckor.

Kollektivtrafiksystemet i Halland är uppbyggt kring tågtrafi-
ken på Västkustbanan. Banan trafikeras av fjärr-, regional-, 
pendel- och godståg. Inom Halland stannar fjärrtågen i 
dagsläget regelbundet endast i Halmstad. Regionaltågen 
(Öresundstågen) som går mellan Göteborg och Köpen-
hamn/Malmö i timmestrafik är stommen. Dessa tåg gör up-
pehåll i de fem kommunhuvudorterna längs kusten: La-
holm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. 
Mellan Göteborg och Halmstad går det ytterligare ett tåg i 
timmen vid högtrafik som även gör uppehåll i Åsa i Kungs-
backa kommun. Från Kungsbacka och norrut går det pen-
deltåg varje kvart vid högtrafik. Dessa  stannar även i Hede 

och Anneberg på den halländska sidan. Mellan Halmstad 
och Helsingborg går det pendeltåg varje timme i högtrafik. 

Allra flest tåg går det således mellan Kungsbacka och Gö-
teborg med 82 dubbelturer med regional- och pendeltåg. 
Mellan Kungsbacka och Halmstad går det 28 dubbelturer 
och söderut från Halmstad mot Helsingborg 26 dubbelturer. 
Från Halmstad såväl norr- som söderut tillkommer dess-
utom sju dubbelturer med fjärrtåg. För att resa med tåg till 
Stockholm är Västkustbanan den snabbaste vägen för hela 
Halland, med byte i Göteborg.

Antalet godståg som en genomsnittlig dag kör på Västkust-
banan är betydligt lägre i antal, men är omfattande i jämfö-
relse med de flesta andra järnvägsbanor i Sverige. Godstågen 
som går på Västkustbanan är huvudsakligen genomgående 
flöden mellan Skåne och Göteborg eller transporter som kan 
kopplas till ett antal större företag i Halland med ett stort 
transportbehov. Beroende på delsträcka trafikeras banan av 
mellan åtta och 21 godståg per dygn och flest tåg återfinns 
mellan Södra Cells anläggning i Värö och Varbergs hamn. 

Dubbelturer med tåg till och från Halland, år 2016 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: Hallandstrafiken

Järnvägssystemet i Halland med omnejd, år 2016 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: Trafikverket

Dubbelturer med tåg till och från Halland, år 2016 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: Hallandstrafiken
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Viskadalsbanan
Viskadalsbanan är en enkelspårig och elektrifierad bana 
mellan Varberg och Borås som till största del består av 
skarvspår. Banan är av låg kvalitet och har manuell klare-
ring och den största tillåtna hastigheten är vanligen på 100 
eller 110 km/h. Mellan Varberg och Borås går det tio dub-
belturer på vardagar. Förutom i Varberg stannar tågen på 
den halländska sidan även i tätorterna Tofta, Derome och 
Veddige. Endast ett fåtal godståg trafikerar banan i dagsläget, 
2015 uppgick de till 21 stycken under hela året och samtliga 
dessa trafikerade endast sträckan Veddige–Varberg. För fem 
år sedan var godstågen betydligt fler på banan, cirka ett tåg 
per dygn.

Halmstad–Nässjö järnväg
HNJ-banan går mellan Halmstad och Nässjö. Det är en oe-
lektrifierad och enkelspårig bana med manuell klarering. 
Den högsta tillåtna hastigheten varierar mellan 70 och 110 
km/h. Det går fem dubbelturer på vardagar på HNJ-banan. 
I Värnamo finns bytesmöjligheter till den korsande Kust till 
kustbanan som går mellan Göteborg och Kalmar samt till 
tåg mot Jönköping. I Halland gör tågen på HNJ-banan up-
pehåll i Halmstad C, Sannarp, Oskarström, Torup, Kinnared 
och Landeryd. Banan trafikeras i viss utsträckning av gods-
tåg, med cirka fyra godståg ett genomsnittligt dygn år 2015. 
Dessa transporter kan knytas till enstaka företag, inte minst 
Stora Enso i Hyltebruk.

Markarydsbanan
Markarydsbanan går mellan Halmstad och Hässleholm. Det 
är en elektrifierad och enkelspårig bana som är utrustad med 
fjärrblockering. Standarden på banan är relativt god och den 
högsta tillåtna hastigheten ligger mellan 90 och 110 km/h på 
de allra flesta delar. I dagsläget går det ingen persontrafik på 
banan i Halland men däremot mellan Hässleholm och Mar-
karyd. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns 
beslut om att starta persontrafik mellan Halmstad och Häss-
leholm. Godstågstrafiken på banan har tidigare varit omfat-
tande då de flesta godståg till och från Skåne gick via Mar-
karydsbanan fram till dess att Hallandsåstunneln öppnades. 
Efter öppningen har antalet godståg på banan minskat från 
åtta till ett per dygn.

3.5 Sjöfart och hamnar
Hamnarnas funktion i transportsystemet skiljer sig från vä-
gar och järnvägar så till vida att de utgör noder som knyter 
ihop sjö- och landtransporter. Det mesta av Sveriges import 
och export går genom landets hamnar, antingen med lastbilar 
i färjetrafik eller genom lastning och lossning direkt på fartyg.

I Halland finns tre hamnar. De två största, mätt i hanterade 
ton gods, är Varbergs och Halmstads hamnar, vilka ingår i 
det gemensamma bolaget Hallands Hamnar AB. Den tredje 
hamnen ligger i Falkenberg och drivs av Falkenbergs Termi-
nal AB. Samtliga hamnar ägs av kommunerna. Med närhet 
till både E6 och Västkustbanan har de halländska hamnarna 
goda väg- och järnvägsanslutningar till det övriga transport-
systemet. I Falkenberg finns det däremot planer som innebär 
att järnvägsanslutningen kan komma att försvinna i framti-
den.

I Varbergs och Halmstads hamn hanterades cirka 1 800 res-
pektive 1 900 ton gods år 2015. Varbergs hamn är Sveriges 
största hamn inom segmentet sågade trävaror och är en viktig 
nod för skogs- och träindustrin i södra Sverige. Hamnen har 
kunder i stora delar av södra Sverige och flera stora kunder i 
närområdet. Från Varbergs hamn utgår även en färjelinje till 
Grenå på det danska fastlandet med två turer om dagen. Den-
na linje används huvudsakligen för godstrafik med lastbil. 
Halmstads hamn är inte lika specialiserad som Varbergs 
hamn. Det är en av Sveriges fem största hamnar för import 

Hamnar och flygplatser i Halland med omnejd, år 2016 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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av motorfordon samt vad gäller containerhantering. Den är 
viktig för de många lager- och logistikföretagen som finns 
utmed E6 i södra Halland och används även av en del företag 
inåt landet. 

I Falkenbergs hamn hanterades cirka 400 ton gods år 2015 
och den riktar sig mer mot det lokala näringslivet. 

Genom Göteborgs hamn passerar mycket stora delar av de 
svenska import- och exportflödena. Hamnen är även en 
stor nod för näringslivets transporter i Halland. I Skåne och 
Blekinge finns ytterligare ett flertal större hamnar som är 
noder för de internationella transporterna i Sverige, tillika 
för transporter med start- och målpunkter i Halland.

3.6 Flyg och flygplatser
Flygplats i Halland
I Halland finns det en flygplats, Halmstad flygplats, med 
ett resande som uppgick till 126 000 resenärer år 2015, 
huvudsakligen Stockholmstrafik. Från flygplatsen går 
det idagsläget fyra dagliga avgångar till och från Bromma 
flygplats i Stockholm. Förutom linjetrafik till Stockholm 
går det även viss chartertrafik från flygplatsen. Halmstad 
flygplats ägs av Halmstads kommun. För södra Halland 
med omnejd är Halmstad flygplats en viktig förbindelse mot 
Stockholm.

Flygplatser utanför Halland
I närheten av Hallands länsgräns i norr ligger Landvetter 
flygplats, med 5,2 miljoner resenärer år 2015, och som har 
ett stort utbud av internationella flyglinjer. Landvetter är den 
huvudsakliga flygplatsen för norra Halland. 

Den största flygplatsen i Hallands närområde är Kastrup 
som ligger utanför Köpenhamn i Danmark och som år 2015 
hade 26 miljoner resenärer. Från Kastrup går det reguljära 
turer till de flesta delar av Europa och även till andra 
världsdelar. Kastrup flygplats nås med regionaltåg direkt 
från centralorterna vid den halländska kusten. Kastrup och 
Landvetter är noder för internationella persontransporter för 
Hallands befolkning och näringsliv. I Hallands omland finns 
det flygplatser i Jönköping, Växjö, Kristianstad, Ängelholm 
och Malmö/Sturup. De tre förstnämnda har ett liknande 
utbud som Halmstads flygplats medan flygplatserna i 
Ängelholm och Malmö/Sturup har ett något större utbud.
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3.7 Kollektivtrafik
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet har 
kollektivtrafikstråk identifierats utifrån tre resekategorier: 
lokala, regionala och interregionala resor. Vidare delas 
stråken in i mycket starka, starka och medelstarka stråk. 
Styrkan på stråken baserar sig på en bedömning av resbehov 
och potential i stråket och för de olika nivåerna har ett 
minsta turutbud definierats.

För interregionalt resande har två stråk pekats ut:

• Västkustbanan är ett mycket starkt stråk som förbinder 
Halland med stora delar av Sverige, inte minst mot de tre 
storstadsområdena Stockholm (via Göteborg), Göteborg 
och Malmö, samt mot Oslo, Köpenhamn och vidare mot 
kontinenten.

• Markarydsbanan är ett medelstarkt stråk som förbinder 
södra Halland med nordöstra Skåne och västra Blekinge 
samt med Södra stambanan via Hässleholm.  

För det regionala resandet finns det desto fler stråk. Till de 
mycket starka stråken hör Västkustbanan, som förbinder 
fem av de halländska kommunhuvudorterna, ytterligare tre 
kollektivtrafikförbindelser i Västkuststråket i norra Halland 
samt stråket Halmstad–Hyltebruk. I Västkuststråket finns 
det längs hela sträckan minst ett parallellt busstråk vid sidan 
om Västkustbanan. Inåt landet kopplas kollektivtrafiken mot 
Borås, Ullared, Hyltebruk och Hässleholm. Utifrån defini-
tionen av stråk understryks att resbehov och respotential är 
som störst utmed den halländska kusten, såväl för det inter-
regionala som regionala resandet.

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver även den intention 
som Region Halland har för morgondagens kollektivtrafik. 
Resbehoven ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken och 
såväl regionbuss som stadsbuss i stråken ska fortsätta att 
utvecklas. Resbehoven på Västkustbanan ökar och kommer 
att öka även i framtiden, fler turer, snabbare resa och även 
behovet av en ny regionaltågslinje i norr har identifierats. 
Tågtrafik ska startas mellan Halmstad och Markaryd med ett 
turutbud avsett för arbetspendling. På Viskadalsbanan ska 
trafiken utvecklas och sänkt restid är viktigt. På Halmstad-
Nässjöbanan ska en satsning i projektform genomföras.  

De interregionala kollektivtrafikstråken, år 2016 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan.  

Källa: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2016-2019.

De regionala kollektivtrafikstråken, år 2016 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: Regionalt trafikförsörjningsprogram 

för Halland 2016-2019.
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3.8 Europeiska transportkorridorer
Sydsveriges transportsystem är viktigt för Skandinaviens 
handel med övriga delar av Europa. Det transeuropeiska 
transportnätverket TEN-T pekar ut det för Europa allra 
viktigaste nätet för person- och godstransporter på två 
nivåer, ett stomnät och ett övergripande nät. Halland berörs 
av korridoren Scandinavian–Mediterranean som förbinder 
Skandinavien/Finland med Medelhavet. Västkustbanan och 
E6:an ingår i stomnätet. Hamnarna i Halmstad och Varberg 
är en del av det övergripande nätet. I Kattegatt passerar 
även en sjömotorväg utanför den halländska kusten. TEN-
T-nätverket innebär att länderna måste koordinera sig 
för att skapa fungerande transporter genom Europa. Det 
europeiska målet är att få till stånd ett transportsystem som 
stödjer ekonomiska framsteg, ökar Europas konkurrenskraft 
och erbjuder transporter av hög kvalitet samtidigt som 
resurserna används effektivare. Det finns en förordning som 
anger vilka krav som ställs på de stråk och noder som ingår 
i TEN-T.

3.9 Transporternas miljöpåverkan
Alla motoriserade transportslag har negativa effekter på 
klimat och miljö. Transporternas andel av de totala utsläppen 
av växthusgaser har ökat och uppgår till cirka 30 procent. 
Närmare 80 procent av hushållens koldioxidutsläpp kommer 
från vägtrafiken. Till detta ska läggas de stadigt ökade utrikes 
flygresandet som inte ingår i den nationella statistiken. 
Trots teknikutveckling och större andel fossilfria bränslen 
kommer utsläppen av koldioxid från transportsekton att 
öka på grund av att transporterna beräknas öka så mycket. 
Dagens införda och planerade styrmedel för att ändra 
beteende, attityder och vanor kommer inte att räcka för att 
minska transporternas klimatpåverkan. Ytterligare politiska 
beslut behöver fattas för att uppfylla nationella mål inom 
området såsom en fossilfri fordonsflotta år 2030 och noll 
koldioxidutsläpp år 2050. 

Som på nationell nivå är det även för regional nivå att 
transportsektorn är den samhällssektor som står för den 
högsta andelen av klimatgaser. I Halland var 2012 den 
andelen 41 procent. Den höga andelen för transportsektorn 
i Halland beror främst på att omfattande åtgärder redan har 
genomförts inom energiförsörjningen och att Halland har 
en låg andel av fossilbaserad energiintensiv industri. Räknat 
på enbart koldioxid står transporterna för 64 procent av 
utsläppen, följt av industri- och byggverksamhet 24 procent 
och fjärrvärmesektorn 5,5 procent. Det visar att det fortsatta 
klimatarbetet bör fokusera på transportsektorn när det 
gäller minskning av fossila drivmedel.

Effekterna av transporternas miljöpåverkan är både kort- 
och långsiktiga. Luftkvalitet och buller påverkas omedelbart. 
Trängsel uppstår i samma stund som fordonen används. 
Väder- och klimatförändringar sker långsammare. I Halland 
har trängseleffekter redan uppstått i större tätorter och på 
E6 mot Göteborg och risker med klimatförändringar har 
identifierats. Delar av Västkustbanan ligger inom området 
för havsnivåhöjning och Viskadalsstråket (väg 41 och 
Viskadalsbanan) riskerar påverkas av skred till följd av tätare 
och mer ihållande regn. Kraftigare blåst med orkanvindar 
kan fälla träd över vägar och järnvägar som inte trädsäkrats.

De interregionala kollektivtrafikstråken, år 2016 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan.  

Källa: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2016-2019.
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De viktigaste faktorerna är hur många människor det bor 
i länet, var de bor och var de arbetar samt hur näringslivet 
utvecklas. Dessa faktorer kombineras med några allmän-
na långsiktiga trender som måste vägas in.

Vi gör utblickar över länsgränsen till de kommuner i 
grannlänen som kan nås inom 60 minuters restid från nå-
gon av de halländska kommungränserna. Det innebär att 
dessa kommuner kan nå en halländsk kommun inom 60 
minuters restid. 

4.1 Ökad storstadskoncentration
Att människor bor tätare är en global trend i takt med 
jordbrukets rationalisering och det övriga näringslivets 
strukturomvandling från tillverkning till tjänster. Alltmer 
av den ekonomiska aktiviteten koncentreras till områden 
där det bor många människor. Här skapas fler och mer 
välbetalda arbeten och här är efterfrågan på högutbildad 
arbetskraft störst. De korta avstånden mellan människor, 
att det finns många arbetstillfällen att välja på och att det 
är lätt att resa bidrar till attraktiviteten hos stora tätorter 
och tätortsområden.

I västra Sverige märks den här tendensen genom att Gö-
teborg med angränsande kommuner på pendlingsavstånd 
växer. Den här trenden går hand i hand med en inflyttning 
till kustnära lägen. Med något undantag har alla kust-

4. Utveckling i Halland  
med omnejd

Befolkningsmängd i Halland med omnejd, 2015 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: SCB

Befolkningsutveckling i absoluta tal för Halland med omnejd, 2000-2015 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: SCB

Det här avsnittet innehåller en beskrivning av länet Halland och den 
fokuserar på en rad faktorer som har betydelse för framtidens efterfrå-
gan på person- och godstransporter och som påverkar transportsys-
temets dimensionering och utformning. Syftet är att beskriva länets 
utveckling och de faktorer som påverkar och ställer krav på transport-
systemet, med andra ord det sammanhang som transportsystemet 
behöver planeras utifrån. 
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kommuner från Göteborg till Trelleborg ökat sin befolkning. 

Befolkningstillväxten i Halland beror på en kombination av 
livsstilsberoende inflyttning och en möjlighet till pendling. 
Befolkningstillväxten sker i Västkuststråket där det lätt att 
pendla med både kollektivtrafik och bil. Det är kort restid 
mellan orterna i Halland. Det är också möjligt att resa till 
orter utanför Halland både söderut och norrut, de ligger 
inom cirka 60 minuters restid. En stor del av kustområdet 
från Göteborg till Malmö är möjligt att ha som sin dagliga 
aktionsradie. 

Kommunerna Falkenberg, Varberg och Kungsbacka tillhör 
redan idag Göteborgs arbetsmarknadsområde. Kommuner-
na Laholm, Hylte och Halmstad utgör ett eget arbetsmark-
nadsområde. Genom att korta restiden, främst med tåg, 
mellan de många orterna längs kusten blir arbetsmarknads-
regionerna större. Fler orter kan kopplas ihop inom en tim-
mes restid. Det innebär exempelvis att sårbarheten minskar, 
matchningen på arbetsmarknaden blir bättre och möjlighe-
terna att hitta rätt arbetskraft blir större. 

Inflyttningen till större tätorter och kustområden går att se 
längs hela Västkuststråket. Både i norr och i söder är Västra 
Götalands respektive Skånes befolkning koncentrerad till 
två centrum, kommunerna Malmö och Göteborg. Det finns 
dock vissa undantag för denna koncentration av befolkning 
längs kusten, exempelvis Borås och Jönköpings kommuner. 
Den absoluta befolkningsutvecklingen, mellan år 2000 och 
2015, har i störst utsträckning skett i de största kommu-
nerna. Men det är också tydligt att den större delen av be-
folkningsökningen framförallt är koncentrerad längs kusten, 
samt i Göteborgs och Malmös omland. 

I Halland bor det cirka 315 000 människor. Av dessa bor 
nästan tre fjärdedelar längs kusten, väster om E6/Västkust-
banan. Den halländska strukturen ser annorlunda ut jämfört 
med län som Jönköping och Kronoberg som respektive har 
ett starkt regionalt centrum. I Halland finns flera jämnstora 
kommuner. 

Hallands koppling till Göteborgsområdets arbetsmarknad 
skapar en stark befolkningsutveckling i de norra delarna. 
Antalet invånare ökar starkast i kommunerna Kungsbacka, 
Halmstad, Varberg och Falkenberg.  Kommunerna Laholm 
och Hylte har också en positiv befolkningsutveckling. 

Ser vi till befolkningsutvecklingen i förhållande till kommu-
nernas invånarantal tenderar närheten till större städer att 
påverka utvecklingen i ännu högre grad. I Halland syns detta 
tydligt då både Kungsbacka och Varberg, med sin närhet till 
Göteborgsområdet, växer starkast. De kommuner som ligger

 nära storstadsregionerna tenderar att ha fler stora tätorter 
(med en befolkning på över 3 000 invånare) än övriga kom-
muner. Många medelstora tätorter växer i storstädernas om-
land. Detta går tydligast att se runt Göteborg och Malmö – 
men även runt exempelvis Helsingborg och Borås.

Befolkningsutveckling i absoluta tal för Halland med omnejd, 2000-2015 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: SCB
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4.2 Bostadsbyggandet ökar
Den halländska befolkningsökningen är framförallt 
beroende av inflyttning. För att den boenderelaterade 
inflyttningen ska kunna fortgå behövs ett kontinuerligt, 
omfattande bostadsbyggande. Dagens situation på 
lånemarknaden innebär att byggandet sker i attraktiva lägen. 
Där byggs både villor och flerfamiljshus. 

Det planerade bostadsbyggandet i Halland är, likt 
befolkningsutvecklingen, starkt koncentrerat till kusten 
och då framförallt till de större tätorterna Halmstad, 
Varberg, Falkenberg och Kungsbacka. Det finns även planer 
på att bygga ut en relativt stor mängd bostäder väster om 

Kungsbacka tätort, bland annat i Onsala och i Särö. Viss 
byggnation av villor sker i Hallands inland men inte i en 
sådan omfattning att det får betydelse för resbehovet. Alla 
de halländska kommunerna bedömer att det råder brist 
på bostäder. Det totala bostadsbyggandet 2017-2019 i hela 
Halland beräknas av kommunerna uppgå till nästan 9 000 
bostäder, vilket är på den högsta nivån sedan början av 
1990-talet. Av dessa bostäder förväntas över 80 procent 
byggas i Halmstads, Varbergs, Falkenbergs och Kungsbackas 
tätorter. Bostadsbyggandet ökar också markant i Laholms 
kommun och i viss utsträckning i Hylte kommun.

Uppskattat bostadsbyggande 2017-2019 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: Kommunerna i Halland

Pendling över länsgräns, 2014 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: SCB
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4.3 Stark resande i Västkust- 
stråket
Genom inflyttningen till Halland tenderar befolkningen 
att växa ifrån arbetsmarknaden, vilket leder till att många 
människor har en utbildning som är högre än vad som 
efterfrågas på arbetsmarknaden. Halland har en för liten 
avancerad tjänstesektor. Det är till nackdel för kvinnor 
som ofta har den här typen av jobb. Det är överhuvudtaget 
en svag arbetsmarknad för akademiker i Halland. Detta 
förklaras delvis av en liten offentlig sektor, men också av 
att näringslivet anställer för få akademiker. Många löser 
sitt personliga ”matchningsproblem” genom att pendla till 
annan kommun eller annat län för att arbeta.

Den höga utbildningsnivån kombinerad med en liten ar-
betsmarknad för högutbildade kvinnor bidrar till fler per-
sonresor samtidigt som den boenderelaterade inflyttning-
en förstärker resbehovet. Detta ökade resande gäller både 
inom kommunerna och, framför allt, mellan orterna längs 
kusten. Resandet ökar mest mellan de största tätorterna, 
delvis för att det idag bor flest invånare där, men också för 
att rörlighet betraktas som en självklarhet i dagens sam-
hälle. Det innebär idag en betydligt lägre mental tröskel än 
tidigare att ta ett jobb i Halmstad för en Varbergsbo eller 
i Helsingborg för en Laholmsbo – och den utvecklingen 
väntas fortsätta. Österut är resandet mindre då tätorterna 
är mindre, arbetstillfällena färre och avståndet mellan de 
stora målpunkterna många gånger längre. 

Det är tydligt att näringslivet, och därmed arbetstillfäl-
lena, samlas på ett fåtal platser i Halland. En betydande 
majoritet av arbetstillfällena finns i kommunhuvudorter-
na: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm 
och Hyltebruk. Men det är också tydligt att både Ullared 
och Väröhalvön har en stor mängd sysselsatt dagbefolk-
ning. I Ullared finns ett rikt näringsliv med Gekås och 
kringliggande handelsområde. Gekås är Skandinaviens 
största varuhus med cirka 4,8 miljoner besökare per år 
och en stor arbetsgivare. På Väröhalvön finns det två stora 
arbetsgivare: Ringhals och Södra Cell. etta innebär att likt 
befolkningen i stort så vistas majoriteten av den arbetande 
befolkningen längs Västkuststråket. 

Den näst största in- och utpendlingsrelationen över läns-
gränsen är till och från Skåne, vilket innebär att de två 
starkaste regionala pendlingsrelationerna finns norr och 
söder om Halland. 

Koncentration av sysselsatt dagbefolkning, 2014 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: SCB

Pendling över länsgräns, 2014 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: SCB
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Utifrån pendlingen över kommungräns kan vi utläsa att 
den starka regionala kopplingen till Västra Götaland fram-
förallt är mellan Kungsbacka och Göteborg (och även mel-
lan Kungsbacka och Mölndal). Utpendlingen från Kungs-
backa till Göteborg är exempelvis över tio gånger större än 
Halmstads största utpendlingsrelation.

Det finns fem pendlingshuvudstråk till och från Göteborg, i 
dessa finns pendel- och regiontågtrafik. Pendlingen till och 
från Göteborgs kommun har studerats utifrån respektive 
stråks tre närmast Göteborg belägna kommuner. Det star-
kaste av dessa fem stråk är det söder om Göteborg. Pend-
lingen i stråket Göteborg-Mölndal/Kungsbacka/Varberg 
utgör Göteborgs kommuns enskilt starkaste pendlingsre-
lation med nästan 50 000 pendlare varje dygn. Drygt 30 
000 av dessa pendlare kommer från Mölndal. Pendlingen 
är även, som tidigare nämnts, mycket stor mellan Göteborg 
och Kungsbacka då cirka 16 600 pendlar mellan kommu-
nerna dagligen. Detta gör relationen Kungsbacka kommun 
och Göteborgs kommun till Göteborgs näst största pend-
lingsrelation.

Utöver relationen till Västra Götaland finns det även flera 
starka pendlingsrelationer inom Halland. Denna inomre-
gionala pendling är framförallt stark mellan kommuner 
som gränsar till varandra, men det framgår också att alla 
kommuner utom Kungsbacka har starka pendlingsrelatio-
ner med Halmstad. 

 
4.4 Det finns stora transportin-
tensiva näringsgrenar i Halland
Hallands näringsliv kännetecknas av en stor andel små 
och medelstora företag och ett högt nyföretagande. Trans-
portintensiva näringsgrenar såsom handel, jord-skog-fiske 
och byggverksamhet är större i Halland än riksgenom-
snittet. I Halland med omnejd finns en koncentration 
av företag inom skogs- och träindustrin och Varbergs 
hamn utgör en viktig nod för företagen inom närings-
grenen. Produktionen av livsmedel är stor i Halland 
och det finns ett flertal företag som sysslar med partihan-
delmed livsmedel och fiske i länet. Livsmedelstranspor-
terna är koncentrerade till de starka stråken mellan stor-
stadsområdena, såsom E6. Handelssektorn sysselsätter en 
stor del av den halländska arbetskraften och är en växande 
näringsgren. I Halland återfinns flera större detalj- och 
partihandelsetableringar invid E6 och i Ullared. Järnvägen 
trafikeras av ett fåtal företag med stora transportbehov. De 
flesta av näringslivets transporter går dock på väg och inte 
järnväg.

Bruttopendling mellan kommuner, 2014 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: SCB

Pendling till och från Göteborg, 2014 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: SCB
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4.5 Ökad handel och fler  
transporter
I takt med att den svenska ekonomin i allmänhet och hushål-
lens ekonomi i synnerhet växer så ökar också konsumtionen 
och handeln i Sverige. Konsumtionen ökar såväl i form av 
fysiska produkter som av digitala tjänster. Digitaliseringen 
har även inneburit en ökande e-handel. Sveriges näringsliv 
är internationaliserat och utrikeshandeln förväntas öka. En 
ökad e-handel resulterar även i nya distributionsmönster.

Transportsektorn arbetar kontinuerligt med att effektivisera 
sina transportflöden, till exempel genom samordning och 
genom att leta stordriftsfördelar. Detta driver, tillsammans 
med en ökad utrikeshandel, på en utveckling med allt mer 
gods i de starka stråken, vid vilka godsterminaler växer fram 
för att förenkla distribution och uppsamling av gods. Särskilt 
stor betydelse har denna utveckling för E6 och för de hal-
ländska hamnarna.

4.6 Just-in-time ställer krav på 
transportsystemet
Just-in-time är en planeringsprincip som går ut på att varor 
ska finnas tillgängliga precis när de behövs, varken förr eller 
senare, istället för att företagen ska behöva hantera stora 
lager. Försenade transporter kan resultera i produktions- 
eller försäljningsstopp. Just-in-time ställer mycket höga 
och specifika krav på transporterna. Frekvensen på 
varuleveranserna ökar medan volymen per transport 
minskar. Det innebär att transporterna blir fler totalt sett 
och att de förväntas komma fram vid samma tidpunkter på 
dygnet.  Att varorna behöver finnas tillgängliga precis när de 
behövs kräver att man kan lite på att transporterna fungerar 
som förväntat. För det halländska näringslivets transporter 
är det viktigt med hög robusthet och en god standard på 
järnvägar och vägar.
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4.7 Regionala stråk och noder
Förutom att beskriva varje transportslag för sig, kan hela 
transportsystemet ses i ett system med transportstråk 
och transportnoder där olika transportslag har olika 
funktioner. Vägar och järnvägar är stråk som går mellan 
olika målpunkter som förbinds med varandra. I noder, som 
exempelvis hamnar och resecentrum, möts i många fall tre 
trafikslag vilket är en grundförutsättning nodens funktion.

Utifrån beskrivningen av transportsystemet i Halland 
och utvecklingstrender inom olika samhällsområden har 
regionala transportstråk identifierats. Stråken utgår från 
tidigare systemanalyser. För att definieras som regionalt 
stråk krävs att vägen eller järnvägen har en genomgående 
stor trafikmängd utmed hela stråket samt att de utgör en 
effektiv förbindelse till en eller flera viktiga målpunkter. I 
beskrivningen av stråken redovisas målpunkter, trafikslag, 
stråkets tyngdpunkter och funktionen för person- respektive 
godstransporter. Ju fler funktioner som finns i noderna desto 
mer ökar möjligheterna till byte mellan olika transportslag 
för såväl person- som godstransporter. Det ger möjlighet att 
flytta över gods från sjöfart till järnväg eller byta mellan olika 
tåg. 

Genom de åtta regionala stråk som identifierats förbinds 
Halland med viktiga målpunkter på såväl kort som långt 
avstånd och i stråken återfinns de stora regionala och 
interregionala transportflödena. Sammantaget ger stråken 
en enkel beskrivning av det halländska transportsystemet ur 
såväl ett nationellt som regionalt perspektiv. 

Västkuststråket
Västkustbanan och E6 är de huvudsakliga förbindelserna i 
stråket och ingår även i det europeiska Ten-T-nätet. Stråket 
innefattar också gamla E6:an, samt vägarna 158 och 940. 
Hamnarna i och utanför Halland ingår tillsammans med 
flygplatserna i Landvetter, Halmstad och Ängelholm samt 
Kastrup.

Västkuststråket är det största och viktigaste transportstråket 
i Halland. Från stråket nås Göteborg, Stockholm och Oslo 
norrut och Malmö, Köpenhamn och Hamburg söderut. 
Mellan Göteborg och Malmö tar det knappt tre timmar med 
regionaltåg och cirka två och en halv timme med bil. Tåget 
är konkurrenskraftigt i restid. I stråket ligger fem halländska 
kommunhuvudorter – Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, 
Laholm och Varberg samt ytterligare ett flertal större tätorter.

Både person- och godstransporter är omfattande såväl 
på Västkustbanan som E6. Persontransporterna är flest 
mot Göteborg. Stråket är viktigt inte bara regionalt utan  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
även nationellt och internationellt för både person- och 
godstransporter. Det används såväl för kortare inomregionala 
resor längs kusten som för mer långväga transporter. Det 
parallella vägnätet samt väg 158 utgör förbindelser till och 
från E6 samt omledningsvägar vid behov. Gamla E6:an har 
viktigt funktion att binda samman tätorterna längs kusten 
med varandra. Väg 940 förbinder Onsalahalvön med E6. 
En Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Västkuststråket slutfördes 
2013 och en fördjupning för delsträckan Göteborg–Varberg 
planeras att starta 2017. 

Varberg–Borås
I stråket mellan Varberg och Borås ingår Viskadalsbanan, 
väg 41 och tvärförbindelsen 850 samt Varbergs hamn. 

Stråket är den mest direkta förbindelsen från Varberg till 
Borås, Jönköping och Stockholm via väg 40 och E4. Mellan 
Varberg och Borås tar det drygt 70 minuter med tåg och 
80 minuter med bil. Trafikmängderna är stora i stråkets 
samtliga delar men tyngdpunkten finns i stråkets båda 
ändar. De största tätorterna i stråket är Kinna, Viskafors och 
Veddige. Stråket har mycket persontrafik på såväl korta som 
långa sträckor och många godstransporter mellan de inre 
delarna av Västra Götaland och Hallandskusten. En ÅVS för 
hela stråket slutfördes 2016.

Regionala transportstråk 
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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Varberg–Värnamo
I stråket mellan Varberg och Värnamo ingår väg 153 och 
Varbergs hamn. 

Stråket är den mest direkta förbindelsen mellan Varberg 
och stora delar av västra Småland där Värnamo är en 
viktig målpunkt. Sträckan Varberg–Värnamo tar knappt 
två timmar med bil. Det är en viktig förbindelse för de 
många godstransporterna från västra Småland som ska 
till industrierna och hamnen i Varberg. På sträckan 
Varberg–Ullared samsas godstransporter med många 
persontransporter. Dels är det besökare som ska till och från 
Ullared för att handla, dels pendlare. De största tätorterna 
i stråket är Smålandsstenar, Bredaryd och Forsheda medan 
det i Ullared finns väldigt många arbetstillfällen. En ÅVS för 
väg 153 pågår.

Falkenberg–Ullared
I stråket mellan Falkenberg och Ullared ingår väg 154 och 
Falkenbergs hamn. 

Stråket är den mest direkta förbindelsen mellan Falkenberg 
och Ullared, som är en viktig målpunkt. Resan tar cirka 
en halvtimme med bil. På sträckan går både person- och 
godstransporter som kommer söderifrån med Ullared som 
målpunkt. De största tätorterna i stråket är Vinberg och 
Bergagård. Även Vessigebro ligger nära stråket. Dessutom 
finns på sträckan många pendlare. En ÅVS för väg 154 pågår.

Halmstad/Falkenberg–Jönköping
I stråket ingår HNJ-banan, vägarna 26 och 150, hamnarna i 
Halmstad och Falkenberg samt flygplatserna i Halmstad och 
Jönköping.

Stråket Halmstad/Falkenberg–Jönköping förbinder södra 
Halland med Jönköping, E4 och Stockholm. HNJ-banan 
mellan Halmstad och Värnamo tar cirka 90 minuter. 
Sträckan Halmstad respektive Falkenberg till Jönköping 
med bil tar drygt två timmar. Väg 26 är en viktig förbindelse 
inte minst för boende i Hylte kommun. Trafikmängden är 
som störst mellan Hyltebruk och Halmstad och där emellan 
är det även många som pendlar. Norr om Gislaved är 
trafikmängderna betydligt mindre. De största tätorterna i 
stråket är Gislaved, Smålandsstenar och Oskarström. I Hylte 
kommun passerar vägen också Torup. HNJ-banan utgör 
en av flera resmöjligheter till Stockholm från Halmstad. 
För godstransporter är vägarna 26 och 150 även alternativa 
förbindelser till Stockholm, medan persontrafiken från 
Halmstad främst går via stråket Halmstad–Växjö. I 
stråket Halmstad/Falkenberg–Jönköping går det många 
godstransporter. En ÅVS för väg 26 slutfördes 2016.

Halmstad–Växjö
I stråket Halmstad–Växjö ingår väg 25, Halmstad hamn 
samt flygplatserna i Halmstad och Växjö.

Stråket är den mest direkta förbindelsen från Halmstad 
till Växjö, en sträcka som tar drygt en och en halv timme 
med bil. Med bil är det den snabbaste vägen mellan 
Halmstad och E4 samt Stockholm och det är ett av två 
alternativ för godstransporter från Halmstad till Stockholm. 
Trafikmängderna är relativt jämnstora på den halländska 
sidan men ökar efter E4. De största tätorterna i stråket är 
Ljungby, Alvesta och Ryssby. Stråket är viktigt för långväga 
person- och godstransporter, mellan Halland och södra 
samt östra Småland respektive Stockholm.

Halmstad–Blekinge
I stråket mellan Halmstad och Blekinge ingår Markaryds-
banan, väg 15, hamnarna i Halmstad och Karlshamn samt 
Halmstad flygplats. 

Stråket är den mest direkta förbindelsen mellan Halmstad 
och Karlshamn samt Karlskrona. Sträckan Halmstad–
Karlshamn tar drygt två timmar med bil. Trafikmängderna 
är stora mellan Veinge och Halmstad där den dagliga 
pendlingen är stor, men mindre vidare österut. De största 
tätorterna i stråket är Olofström, Osby och Markaryd. 
Stråket används i sin fulla sträckning för såväl person- som 
godstransporter mellan Blekinge och Västkusten.

Halmstad–norra Skåne
I stråket mellan Halmstad och norra Skåne ingår 
Markarydsbanan, väg 24, Halmstad hamn samt flygplatserna 
i Halmstad och Kristianstad. 

Stråket är den mest direkta förbindelsen mellan Halmstad 
och Hässleholm samt Kristianstad. Sträckan Halmstad–
Hässleholm tar upp emot en och en halv timme med bil 
och kommer att ta runt en timme när tågtrafik införs. 
Trafikmängderna är mycket stora mellan Laholm och E6 
och minskar successivt mot länsgränsen till. De största 
tätorterna i stråket är Laholm, Örkelljunga och Våxtorp. 
Stråket används i sin fulla sträckning för såväl person- som 
godstransporter mellan norra Skåne och Västkusten.
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Transportsystemet i Halland för väg, järnväg, flyg, sjöfart, 
cykel och gång är omfattande. Stora resurser har använts för 
att bygga upp systemet och det speglar både gårdagens och 
dagens samhällsstruktur. 

E6 genom Halland är det viktigaste och mest trafikerade 
vägstråket och den enda motorvägen i länet. E6 har både en 
regional, nationell och internationell funktion. E6 ingår, till-
sammans med Västkustbanan, i det transeuropeiska nätver-
ket TEN-T genom korridoren Scandinavian-Mediterranean 
mellan Helsingfors eller Oslo och Malta. Parallellt går den 
gamla E6:an som fortfarande har en viktig funktion för att 
knyta ihop tätorterna längs kusten och som omledningsstråk. 
Vägarna 25, 26 och 41 är de huvudsakliga vägförbindelserna 
mot Stockholm. Andra viktiga regionala vägar är (från norr till 
söder) 158, 940, 153, 154, 150, 15 och 24.

Cykelvägnätet är inte ett sammanhängande nät i meningen 
att det sträcker sig över hela Halland. De flesta cykelvägarna 
finns i tätorterna, speciellt i de fem kommunhuvudorterna 
längs kusten. Från dessa utgår också cykelvägar till närlig-
gande orter. Kattegattleden är en nationell turistcykelled 
mellan Helsingborg och Göteborg som på många sträckor 
kan användas för arbetspendling.

I Halland finns det fyra järnvägar, varav tre används för 
persontrafik. Västkustbanan är stommen i järnvägstrafiken. 
Trafiken är omfattande med den stora pendlingen 
mellan tätorter längs kusten. Pendel- och regionaltågen 
är de viktigaste för pendlingen i Halland. Det finns 
kapacitetsbrister på banan. Trafiken på de tre övriga banorna 
i Halland är betydligt mindre – Markarydsbanan saknar 
persontrafik i Halland men arbete pågår för att förbereda 
trafikstart. Banornas standard varierar men blir successivt 
sämre.

Hamnar utgör noder som knyter ihop sjöfart med 
landtransporter. I Halland finns tre hamnar: Halmstad, 
Falkenberg och Varberg. Med närhet till både E6 och 
Västkustbanan har de halländska hamnarna goda väg- och 

järnvägsanslutningar till det övriga transportsystemet. 
Göteborgs hamn och flera hamnar i Skåne och Blekinge 
är viktiga för de internationella transporterna till och från 
Halland.

I Halmstad finns Hallands enda kommersiella flygplats 
med reguljärflyg till Stockholm. Utrikestrafiken och 
godstransporterna är av blygsam omfattning. Utanför 
länsgränsen finns ett flertal andra flygplatser som kan 
användas av hallänningar, beroende på resmål och ärende. 
Landvetter och Kastrup är de viktigaste eftersom de har det 
bredaste utbudet. Jönköping, Växjö, Ängelholm och Sturup 
kompletterar beroende på resmål.

Riksdagen har sedan länge en nollvision i 
trafiksäkerhetsarbetet. I Halland, liksom i övriga Sverige, 
sker de flesta olyckorna på vägar med en hastighet mellan 
60 och 90 km/h. De tre vanligaste ställena där olyckor sker i 
Halland är inom tätort, vid trafikplatser på motorvägen och 
vid större korsningspunkter på landsvägar.

För att man ska kunna bedöma transportsystemets 
utformning, kapacitet och framtida utveckling så måste de 
människor och företag som utnyttjar det beskrivas. I Halland 
märks den allmänna tendensen till storstadskoncentration 
genom att orterna längs kusten växer och att kommunerna 
Kungsbacka, Varberg och Falkenberg tillhör Göteborgs 
arbetsmarknadsregion. Det avgörande för Hallands 
befolkningstillväxt är möjligheten för inflyttare att hitta 
bostad och att kunna pendla. Båda faktorerna ställer krav 
på transportsystemet. Befolkningsutvecklingen och det 
framtida planerade bostadsbyggandet är koncentrerat till 
kusten. Det planerade bostadsbyggandet åren framöver är 
högre än det varit sedan början av 1990-talet.

Den höga koncentrationen av arbetsplatser längs kusten 
leder till en tydlig nord-sydlig pendlingsstruktur, där 
den klart största pendlingsströmmen går mot Västra 
Götalandsregionen i norr. Den näst största relationen är 
söderut mot Skåne. Den inomregionala pendlingen har 

Detta kapitel innehåller en sammanfattning av kapitel 3 och 4. Sam-
manfattningen syftar till att redogöra för de viktigaste, mest framträ-
dande trenderna för transportsystemet.

5. Nuläge i Halland i korthet
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en liknande nord-sydlig struktur då en majoritet av den 
inomregionala pendlingen sker längs kusten, där den största 
pendlingsdestinationen inom Halland är Halmstad. 

I Halland är flera transportintensiva näringar stora jämfört 
med riksgenomsnittet. För det halländska näringslivets 
transporter är det viktigt med hög robusthet och en god 
standard på hamnar, järnvägar och vägar. Järnvägen 
trafikeras idag av ett fåtal stora företag. Huvuddelen av 
transporterna går på väg vilket har flera orsaker men 
transportförbindelserna och planeringsprincipen just-
in-time är två av de viktigaste. Konsumtion och handel 
fortsätter att öka, vilket bidrar till ett ökat antal transporter. 
En kontinuerlig strävan efter effektivare transportkedjor 
styr utvecklingen mot de redan starka stråken, vilket i 
Hallands fall har betydelse för E6 och hamnarna. För 
godstransporterna är även de öst-västliga stråken viktiga vid 
sidan av Västkuststråket. 

Befolkning och arbetsplatser är koncentrerade till kusten 
väster om E6 men det bor och arbetar människor i hela 
Halland. Det ställer krav på ett transportsystem som 
fungerar i hela länet och som även i framtiden är robust och 
tillförlitligt. Det behöver skötas så att det inte blir sämre. 

Alla motoriserade transporter påverkar klimatet och 
miljön. Det är själva transporterna som medför negativa 
konsekvenser i form av koldioxidutsläpp, trängsel och buller. 
Det pågår en utveckling mot bättre motorer och fossilfria 
bränslen. Dessutom har det införts, och planerar att 
införas ytterligare, styrmedel för att minska transporternas 
klimatpåverkan. 
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Utifrån tidigare beskrivning av dels det befintliga transportsystemet i 
Halland, dels utvecklingen i Halland med omnejd, drar vi i detta kapi-
tel slutsatser om hur det halländska transportsystemet påverkas. Vad 
är det vi behöver fokusera på för att stödja utvecklingen av ett hållbart 
transportsystem? Utifrån de slutsatser vi drar av analysen har fem pla-
neringsinriktningar identifierats.

6. Inriktningar för ett hållbart 
transportsystem i Halland

6.1 Analys och slutsatser
Hur transportsystemet fungerar idag och hur det bör fungera 
imorgon är beroende av många olika faktorer. Det finns många 
förutsägelser om framtiden och framtidens transportsystem, 
efterfrågan på transporter och teknikutveckling kopplad 
till transportsektorn. Som med alla framtidsförutsägelser 
är de inte sanningen men de kan ge en bra tankeberedskap. 
En svårighet förknippad med att spå framtiden är takten 
i förändringarna – när kommer tekniksprånget, när tar 
oljan slut? Vilka trender som Trafikverket ser för framtiden 
har stor betydelse för infrastrukturplaneringen. De 
faktorer som enligt Trafikverket har störst betydelse rör 
storstadskoncentration, att jobben fördelas annorlunda 
geografiskt i framtiden, teknikutveckling, miljöfrågornas 
betydelse samt infrastrukturfrågornas koppling till annan 
samhällsplanering. Dessutom förutses att rörligheten 
kommer att fortsätta öka.

I följande avsnitt presenteras fem slutsatser som påverkar det 
halländska transportsystemets utveckling. För varje slutsats 
ges i inledningen en sammanfattande nulägesbeskrivning 
som följs av en kortfattad analys som ligger till grund för 
slutsatsen.

Tillväxten i Sydvästsverige ger ett ökat transportbehov 
och en ökad transportefterfrågan i Halland 
Tillväxten i Sydvästsverige är mycket god. Vi kan konsta-
tera att arbetstillfällen, befolkning och bostadsbyggande 
är starkt koncentrerade till storstadsområdena och längs 
Västkuststråket och där sker också den största ökningen. 

Halland drar nytta av storstadskoncentrationen i Göteborg, 
och det geografiska läget mitt i Västkuststråket, vilket ska-
par möjligheter till boenderelaterad inflyttning till Halland. 
Handeln i meningen dagligvaru- och sällanköpshandel 
liksom handeln mellan företag blir mer omfattande och 
resulterar i större antal varutransporter. Även krav på just-
in-time-leveranser samt internethandel ökar både det små-
skaliga transportbehovet samt vikten av transportsystemets 
tillförlitlighet och kvalitet.

Den beskrivna utvecklingen leder entydigt till ett ökat 
transportbehov och en ökad transportefterfrågan. Fler 
person- och godstransporter kommer att ske inom Halland, 
till och från Halland och genom Halland. Efterfrågan 
kommer inte att fördelas jämnt över hela Halland utan 
det är nästan uteslutande i Västkuststråket efterfrågan 
kommer att öka kraftigt på ett sätt som gör att det blir ökad 
kapacitetsbrist i transportsystemet. I området öster om E6 och 
Västkustbanan kan det befintliga väg- och järnvägsystemet i 
hög utsträckning hantera en ökad efterfrågan. Där handlar 
det främst om att vårda befintlig infrastruktur och fokusera 
på trimningsåtgärder, drift och underhåll.

Efterfrågan kommer att växa starkt längs hela Västkuststråket, 
både söder och norr om Hallands länsgränser. Den kommer 
dock att öka mest i norra delen av Halland, från Falkenberg 
och norrut. Den ökade efterfrågan resulterar i ett större 
tryck på transportsystemets olika delar, som redan idag är 
ansträngt i norra Halland och in mot Göteborg. Om Halland 
ska kunna växa i förväntad takt och därigenom bidra till den 
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regionala och nationella tillväxten måste kapaciteten i delar 
av transportsystemet öka.

Ett robust och tillförlitligt transportsystem är viktigt
Befolkningen i Halland är koncentrerad till kuststräckan 
men folk bor och arbetar och finns över hela länets yta. Det 
finns också ett näringsliv i hela länet som är beroende av att 
varor kan transporteras till och från olika målpunkter i och 
utanför Halland.

Om 75 procent bor väster om Västkuststråket, med E6:an 
och Västkustbanan, så bor 25 procent, det vill säga nästan 80 
000 människor, öster om Västkuststråket. Transportsystemet 
i Halland består av hundratals mil väg, många mil 
järnväg, cykelvägar, tre hamnar, en flygplats, tågstationer, 
resecentrum och andra bytespunkter. I stora delar av Halland 
är vägnätet det enda alternativet för invånare och näringsliv. 
Transportinfrastrukturen har byggts etappvis under lång 
tid och successivt förändrats och förbättrats. Samhället 
genomgår en ständig förändring och det ställer nya krav på 
transportsystemet. Det är ovanligt att transportinfrastruktur 
inte längre behövs men funktionen kan förändras över tid.

I Halland finns ett omfattande transportsystem att vårda 
och ta hand om så att det fungerar väl. Det behöver vara 
tillförlitligt och robust för både gods- och persontransporter. 
Varje del måste fungera och hela transportsystemet måste 
hänga ihop, då helheten inte fungerar bättre än sin svagaste 
län. Både människor och gods behöver förutsägbara 
transportförhållanden. Många gånger fokuseras det på 
behovet av ny transportinfrastruktur – och sådan behövs 
också – men vi behöver lägga större tyngd på att ta hand om 
och vårda den transportinfrastruktur som finns. 

Drift, underhåll och trimningsåtgärder på väg- och 
järnvägsnätet är viktigt för att inte den funktion som 
infrastrukturen har ska försämras. Det innebär inte att 
standarden ska vara samma i hela Halland. Åtgärderna 
behöver ta sin utgångspunkt i användningen och betydelsen 
för samhällsutvecklingen. 

Underhållsbrister försämrar funktionen och leder också till 
längre res- och transporttider och sämre punktlighet. Ett 
väl underhållet transportsystem bidrar i hög grad också till 
en god trafiksäkerheten. Sverige har under lång tid varit en 
föregångare när det gäller trafiksäkerhetsarbete. Nollvisionen 
har funnits i drygt 20 år. Regeringen har 2016 aviserat en 
nystart för arbetet med ökad trafiksäkerhet, vilket antagligen 
innebär behov av åtgärder i transportsystemet. Behovet av 
en nystart understryks av den ökande andelen oskyddade 
trafikanter (gående och cyklister) i transportsystemet. 

Det behövs kapacitetsåtgärder på Västkustbanan
Längs kusten mellan Göteborg och Malmö många kom-
munhuvudorter på rad och mellan dem finns mindre tätor-
ter och tätortsliknande områden. Det är också längs kusten 
som allra flest nya bostäder planeras och här förväntas be-
folkningen öka kraftigt. Arbetstillfällena är, likt invånarna, 
i huvudsak koncentrerade längs kusten. Pendlingen sker 
längs kusten i en nord-sydlig riktning och är starkast i norra 
delen mot Göteborgsregionen. Det finns en potential för 
att öka pendlingsutbytet mellan Halland och Skåne och då 
framförallt att knyta orterna längs kusten närmare varandra.  

Flera faktorer pekar på att med fler invånare och arbetstillfällen 
i Halland kommer pendlingen att öka i framtiden. De 
lokalt genererade personresorna och godstransporterna 
ökar också. Till detta ska läggas Västkustbanans och 
E6:ans interregionala och internationella funktion för både 
gods- och persontransporter. Västkuststråket är det mest 
prioriterade stråket i Halland.

Västkustbanan har bidragit till en positiv utveckling i 
regionen och även i framtiden kommer banan att ha 
en mycket stor betydelse för nationell och regional 
utveckling och tillväxt. Pendel- och regionaltågtrafiken på 
Västkustbanan är stommen i kollektivtrafiksystemet och 
kapacitetsbrister på järnvägen omöjliggör en utökning av 
tågtrafiken. Det finns redan ett resandeunderlag som vi inte 
kan ta hand om med kollektivtrafik. I pendlingstider finns i 
dagsläget inte tillräcklig kapacitet. Det är på Västkustbanan, 
både i och utanför Halland, som infrastrukturinvesteringar 
behöver göras. 

Digitalisering och ny teknik förändrar förutsättningarna
Alla de faktorer som kan sammanfattas med ordet ”teknik-
utveckling” gör att transportsystemet måste klara att leverera 
nya tjänster och nya funktioner. Det finns ett stort behov av 
att utveckla trafikantinformation och trafikantstyrning, vil-
ket tekniken numera medger. Digitalisering och att det finns 
öppen data skapar möjligheter till att utveckla individuella 
tjänster. Nya IT-lösningar, ITS-utveckling, nya applikatio-
ner och bättre realtidsinformation gör det möjligt att fokus 
ändras från själva transporten till att erbjuda skräddarsydda 
mobilitetslösningar. 

Självkörande bilar kan vara lösningen på vissa problem, 
men för att möjliggöra för dessa fordon krävs investeringar 
i infrastrukturen. Likaså kräver nya typer av drivmedel en 
annan infrastruktur än de fossila bränslena. Ännu finns 
ingen entydig bild av vem som ska finansiera alla de nyheter 
och förbättringar som teknikutvecklingen kan medge och 
kräva.
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Många delar av de nya krav och standarder som sätts upp 
för transportinfrastrukturen beslutas i internationella 
forum. Oftast innebär förändringarna att kostnaderna ökar, 
åtminstone under en övergångsperiod när de nya reglerna 
ska börja tillämpas eller om- och nybyggnadsåtgärder ska 
äga rum.

Frågor som rör nya krav på transportsystemet och 
transportinfrastrukturen kommer inte att vara något som 
enbart rör Halland. Det blir oftast nationella lösningar som 
beslutas. Återigen är det viktigt att det finns en samverkan 
mellan olika aktörer. Även i det här fallet kan formerna för 
finansiering av åtgärder i transportsystemet behöva ses över.

Behov av ytterligare åtgärder för att minska transport-
sektorns miljö- och klimatpåverkan 
Transporternas andel av de totala utsläppen av växthusga-
ser har ökat och uppgår nu till cirka 30 procent. Vägtrafiken 
är det centrala och där utsläppsminskningar behöver ske i 
störst utsträckning. Trots teknikutveckling och större an-
del fossilfria bränslen kommer utsläppen av koldioxid från 
transportsektorn att öka på grund av att transporterna be-
räknas öka så mycket. 

Det är transporterna i sig som utgör transportsystemets 
klimatpåverkan. Att bygga ny infrastruktur tar visserligen 
naturresurser i anspråk och medför ingrepp i naturmiljön, 
men inom det området har stor utveckling skett för att 
minska klimat- och miljöpåverkan. Trafikverket anser att 
stora infrastrukturinvesteringar inte är kostnadseffektiva 
åtgärder för att minska vägtrafiken och därmed minska 
utsläppen av växthusgaser.

Hur efterfrågan på transporter totalt förändras och hur 
den fördelas mellan olika transportslag kommer i mångt 
och mycket att vara beroende på vilka beslut som fattas 
inom miljö-, klimat- och energiområdena. En starkare 
betoning av transporternas miljöaspekter kan leda till att 
det generellt blir dyrare att förflytta sig. Det ligger nära till 
hands att förutse en överflyttning till kollektivtrafik som 
en av lösningarna i kombination med att underlätta för 
gående och cyklister. Det här kan också innebära att de 
boenderelaterade flyttningarna minskar i omfattning om det 
inte finns tillgång till en god kollektivtrafik.

Det finns ett stort antal olika styrmedel och åtgärder för 
att begränsa transporternas klimatpåverkan. Dessa kan 
sammanfattas i tre områden: 

• Minska trafikarbetet för person- och lastbilar.
• Förbättra resurs- och energieffektivitet. 
• Öka användningen av förnybar energi och material med 

lägre klimatpåverkan. 

De åtgärder för att minska transporternas miljöpåverkan 
som vidtagits i form av styrmedel räcker inte till för att upp-
nå klimatmålen, utan fordonen och användningen av dem 
fortsätter att vara den stora källan till klimatpåverkan. Utö-
ver användningen av fossila bränslen handlar det också om 
trängsel och bullerproblem i större tätorter.

Styrmedel behövs som dels påverkar utvecklingen av 
transportsystemet, dels påverkar hur resor och transporter 
genomförs. För persontrafiken innebär det styrmedel som 
leder till ökad andel kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik 
samt minskad biltrafik. Det behövs dessutom en översyn 
av beskattningen inom transportsystemet, exempelvis 
när det gäller reglerna för reseavdrag och förmånsbilar. 
Bränsleskatterna höjs numera successivt årligen. Förslag 
finns att en vägslitageavgift för tunga lastbilar ska införas 
liksom en skatt på flygresor. Ett bonus-malus-system 
(lägre skatt på fordon med låga utsläpp) för lätta lastbilar 
ska införas. I början av 2017 lämnas en proposition om ett 
klimatpolitiskt ramverk som väntas innehålla sektorsmål för 
transportsektorn. För att mer gods ska flyttas över till sjöfart 
och järnväg ska en miljökompensation för godstransporter 
på järnväg införas.

Hur nationella beslutade och planerade åtgärder påverkar 
Halland är svårt att bedöma. Halland kan inte på egen hand 
åstadkomma underverk i fråga om nya fordon eller bränslen 
men det går att åstadkomma effekter med samhällsplanering 
och påverkansåtgärder.

6.2 Strategiska planeringsinrikt-
ningar
Vad är det vi behöver fokusera på och arbeta med för att 
transportsystemet framöver ska kunna bidra till en hållbar 
utveckling? 

Utifrån de slutsatser som vi dragit av transportsystemets 
utveckling har fem strategiska planeringsinriktningar 
identifierats som utgår från olika steg i Fyrstegsprincipen 
(Tänk om, Optimera, Bygg om och Bygg nytt). Inriktningarna 
är inte kopplade direkt till en enskild slutsats i föregående 
avsnitt, utan en strategisk inriktning kan vara ämnad att 
hantera flera slutsatser. Syftet är inte att välja enbart en 
inriktning inför åtgärdsplaneringen, utan lyfta fram vad vi 
behöver fokusera på.

Utvecklade former för samverkan och samplanering
Många planeringsproblem i transportsystemet är komplexa 
och svårlösta. Det gäller inte bara direkt planering av trans-
portsystemets utformning och uppbyggnad utan sträcker sig 
från exempelvis resenärernas möjlighet att välja transport-
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sätt till stora komplexa klimatpåverkansfrågor. För att man 
ska kunna utveckla arbetet med så komplexa frågor är det 
viktigt att öka samverkan och samplanering mellan olika 
aktörer på statlig, regional och lokal nivå. Det gäller också 
samarbete över kommun- och länsgränser i olika forum och 
nätverk, liksom över de statliga myndigheters regiongrän-
ser. Region Halland deltar i flera samarbetsforum. Dessa kan 
behöva fördjupas och helt nya samarbetsformer kan behöva 
bildas.

Planering av infrastruktur, kollektivtrafik samt samhälls- 
och bebyggelseplanering behöver gå hand i hand för en 
hållbar utveckling. Utifrån det kommunala planmonopolet, 
där samplanering får en fysisk form, har den kommunala 
fysiska planeringen i detta sammanhang en stor betydelse 
för att möjliggöra ett effektivt, tillgängligt och hållbart 
transportsystem. 

Halland kompletterar Göteborgs bostadsmarknad. 
De halländska kommunernas ökade ambitioner för 
bostadsbyggandet, som är en del av den nationella 
och regionala bostadsförsörjningen, ger också ett ökat 
behov av samplanering för att man samtidigt ska kunna 
utveckla tillgängligheten till kollektivtrafik och andra 
infrastrukturåtgärder. En fungerande samplanering är därför 
grunden till att resurser kan samordnas och utnyttjas på sätt 
som är effektiva och där olika åtgärder stödjer varandra och 
ger en hållbar utveckling.

Det är angeläget att samhällsplanering generellt i ökad 
utsträckning främjar en samhällsstruktur med goda 
möjligheter att resa kollektivt, med cykel eller till fots. En 
strävan bör vara att allt mer samlokalisera handel, service 
och kollektivtrafikens noder. På så sätt kan ett samhälle som 
bygger på hållbar utveckling åstadkommas och påverkan på 
miljön bli så liten som möjligt. 

Insatser för att öka det hållbara resandet
Gång-, cykel- och kollektivtrafik är färdmedel som brukar 
utgöra grunden för hållbart resande. För att miljöbelastning 
och trängsel ska minska behöver fler resor ske med kollek-
tivtrafik och med cykel. För att ett hållbart resande ska upp-
nås är det avgörande att fler väljer andra färdmedel än bilen. 
Kollektivtrafik och cykel behöver stärkas som transportslag. 
Rätt färdmedel på rätt plats.

Kollektivtrafikresandet i Halland ökar sakta, men inte i 
samma takt som det totala resandet. Det har klarlagts att 
bensinpriset har liten betydelse för kollektivtrafikresandet. 
Det är istället attityder och grundläggande vanor och 
beteenden som måste ändras om fler ska välja att resa med 
kollektivtrafiken. Det är även centralt att kontinuerligt se 

över utbudet  av kollektivtrafik så att det står i relation till 
resbehoven och för att säkerställa att befintliga resurser 
utnyttjas på rätt sätt.

En grundläggande faktor för hur kollektivtrafiken upplevs är 
standarden på bytespunkter, vilken i Halland är varierande 
men genomgående låg. Det är därför viktigt att höja 
standarden på bytespunkter. Trafikförsörjningsprogrammet 
innebär ökade ambitioner för standarden på bytespunkterna 
i Halland. Bland annat finns mål om att det i tätorterna 
i kollektivtrafikstråken på landsbygden ska finnas en 
bytespunkt med utökad resenärsservice. Denna bytespunkt 
ska vara något mer än bara en effektiv bytespunkt. Genom 
att koppla ihop utbyggnaden av dessa bytespunkter 
med samhälls- och centrumutveckling i tätorterna kan 
kollektivtrafiken bidra till att stärka orternas attraktivitet.

Utöver kollektivtrafiken så finns det en potential att öka den 
halländska befolkningens cykelresor. Denna potential finns 
framförallt inne i tätorterna, men även mellan tätortsnära 
landsbygd till större tätorter och till kollektivtrafikens 
hållplatser. Det handlar både om att förbättra befintlig 
cykelinfrastruktur och att skapa nya cykelförbindelser. En 
ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets 
miljöpåverkan och trängseln i tätorterna samt bidra till 
en bättre folkhälsa. Den ökade användningen av elcykel 
påverkar planeringen och det kan bli intressant att använda 
elcykel för längre resor jämfört med en traditionell cykel.

För att potentialen i ökat resande med kollektivtrafik och 
cykel ska kunna utnyttjas krävs inte bara fysiska åtgärder till 
förmån för cyklister och kollektivtrafik, utan även arbete som 
direkt riktas mot attityder och beteenden, så kallat mobility 
management. Ett arbetssätt som eftersträvas är att ”hårda” 
åtgärder som riktar sig mot förändringar i den fysiska 
miljön kombineras med ”mjuka” åtgärder som riktar in sig 
på attitydförändring. För att kunna utveckla arbetet med 
hållbart resande deltar Region Halland och de halländska 
kommunerna i kompetens- och projektplattformen Hållbart 
resande Väst.

En annan insats för ett ökat hållbart resande är att utveckla 
möjligheter till byte mellan trafikslag. Det handlar om att 
planera för goda kopplingar mellan olika trafikslag ur ett 
hela-resan-perspektiv. Här är funktioner som pendel- och 
samåkningsparkeringar, cykelparkeringar samt gång- och 
cykelvägsanslutningar till resecentrum och hållplatser 
viktiga. En intressant möjlighet som kommer att utredas 
är att man med hjälp av resekorten kan koppla ihop 
kollektivtrafiken i Halland med bil- och cykeluthyrning.
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Vårda befintligt transportsystem
För att man ska kunna nå en långsiktig positiv utveckling 
med ett robust trafiksystem så är det av stor betydelse att be-
fintligt väg- och järnvägsnät är väl underhållet. Fokus behö-
ver ligga på att värna kvaliteten på den befintliga infrastruk-
turen. Det finns behov av ökade resurser för underhåll och 
trimningsåtgärder för att säkerställa robusta och tillförlitliga 
anläggningar och upprätthålla funktionalitet på dagens nivå. 
De starka stråken i Halland med betydelse för näringslivet 
och med stora pendlingsströmmar bör prioriteras, särskilt 
på järnvägsnätet. Västkuststråket, med E6 och Västkustba-
nan, är det högst prioriterade stråket i Halland.

Med trimningsåtgärder menas åtgärder i befintlig 
infrastruktur som syftar till att förbättra tillgänglighet, 
säkerhet, miljö och hälsa. I nationell och regional plan är 
dessa insatser inte namngivna utan det finns medel i olika 
åtgärdsområden.

Trafikverket ansvarar för drift- och underhållsåtgärder på 
järnvägarna och de statliga vägarna. Underhållsbehoven är 
stora både på järnvägs- och vägsidan och en prioritering 
är nödvändig. Trafikverket och regionen, som regional 
planupprättare och kollektivtrafikmyndighet, behöver 
utveckla ett gemensamt arbetssätt för användning av medel 
till drift, underhåll och trimning. Planeringen behöver 
också vara långsiktig. Särskilt angeläget är en detta på 
järnvägsområdet där det finns starka samband mellan 
järnvägens standard och tågutbudet. 

Åtgärder för att vårda det befintliga transportsystemet har 
stor betydelse för ökad trafiksäkerhet. En god trafiksäkerhet 
är viktig inte minst för oskyddade trafikanter och för att barn 
och ungdomar ska kunna vistas på egen hand i trafikmiljöer.

Stärka stråk och noder
Hela transportsystemet ska ses i ett system med trans-
portstråk (vägar och järnvägar) och transportnoder där 
olika transportslag fungerar tillsammans och har olika funk-
tioner. Det är både stråk och noder som behöver utvecklas 
och stråk och noder påverkar varandra. Mer trafik i ett stråk 
påverkar noderna som får högre belastning. Ju fler som ex-
empelvis reser på Västkustbanan, desto fler personer ska gå 
av och på vid en tågstation och byta till annat trafikslag. En 
ökning av godsmängder i hamnarna påverkar trafiken på vä-
gar och järnvägar till och från hamnarna.

Person- och godstransporter kommer att öka i de stråk som 
redan är starka. Främst ser vi ökningen i Västkuststråket 
och där behövs kapacitetsåtgärder på Västkustbanan. 
Dubbelspårsutbyggnad Varberg–Hamra och Ängelholm–
Maria planeras, men delsträckan Maria-Helsingborg finns 

inte med i den nationella planen. Dessa åtgärder får inte 
full effekt förrän dubbelspåret är helt utbyggt. Västlänken 
ger möjligheter för regionförstoring och spårkapaciteten 
behöver vara tillräcklig från Västkustbanan i anslutning till 
Västlänken.

Det är i kommunhuvudorterna som den största utvecklingen 
kommer att ske med fler invånare och ökat bostadsbyggande. 
Fem av kommunhuvudorterna i Halland har tågstation 
på Västkustbanan, det finns flera pendeltågstationer 
i Kungsbacka kommun och station i Värö i Varbergs 
kommun planeras. Med en utbyggnad för ökad kapacitet 
på Västkustbanan ser vi att ännu fler bostäder kan byggas i 
befintliga och nya stationslägen i Halland och att vi bidrar till 
att komplettera Göteborgsregionen och Skåne med attraktiva 
boendemiljöer inom pendlingsavstånd. Infrastruktur gör 
det möjligt för människor att nå arbetsmarknader från 
nya områden, och skapar på så sätt förutsättningar för 
bostadsbyggande där. Fler får möjlighet att bo och leva i 
stationsnära lägen. Det ger mycket goda möjligheter till en 
hållbar utveckling. 

Förutom spårkapacitet har resecentrum och personbangårdar 
på Västkustbanan mycket stor betydelse för ett attraktivt 
och hållbart kollektivtrafiksystem och för att klara ett ökat 
tågutbud med fler resenärer. Antalet resenärer ökar ständigt 
och Halmstad C och Kungsbacka C är redan idag hårt 
belastade. I Halmstad C möts tre järnvägar som trafikeras 
av flera tågsystem, och det går inte att utöka trafiken i 
pendlingslägen.

Det är viktigt att resecentrum har goda anslutningsmöjligheter, 
då det förbättrar tillgängligheten till regionen samt ger alla 
invånare möjlighet att ta del av ett större utbud av exempelvis 
utbildning, arbete och aktiviteter än vad som erbjuds lokalt.

Hamnarnas funktion som logistiknoder bygger på att det 
finns goda förbindelser till och från hamnarna. Vägar och 
järnvägar till och från de halländska hamnarna behöver 
ha tillräcklig kapacitet och god standard för att klara 
transportbehovet. På Västkustbanan är det en utmaning 
att såväl hantera en ökad godstrafik som persontrafik. Både 
Halmstads och Varbergs hamn är en del av TEN-T nätet 
utifrån kopplingarna till Västkustbanan och E6:an, vilket 
måste värnas.

Ambitionerna i trafikförsörjningsprogrammet med en 
utbyggnad av bytespunkter med utökad resenärsservice 
i kollektivtrafikstråken ska bidra till att skapa tydliga 
kollektivtrafiknoder och öka attraktivitet för kollektivtrafiken 
på landsbygden. Det gäller för både buss och tåg.
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För andra stråk än Västkuststråket handlar det till allra 
största delen om att vårda befintlig infrastruktur och att 
med trimningsåtgärder, drift och underhåll ge en god 
interregional tillgänglighet, goda förutsättningar för 
godstransporter och ökad trafiksäkerhet. 

Minska miljö- och klimatpåverkan 
Ett hållbart transportsystem med låg klimat- och miljöpå-
verkan är målsättningen. Utsläppsminskningarna behöver 
ske inom vägtrafiken och åtgärder behövs inom flera områ-
den. Förutsättningarna att utveckla ett hållbart transportsys-
tem skiljer sig åt mellan tätort och landsbygd. Det är viktigt 
att planering av transportsystemet utgår från dessa förutsätt-
ningar och människors och företags behov. Om optimering 
av kollektivtrafik, cykel- och gångstråk är viktig främst i tät-
ortsmiljöer, är tillgång till ladd-infrastruktur och fossilfria 
drivmedel viktiga på landsbygden. 

Med långsiktiga spelregler på europeisk och nationell 
nivå gällande stöd till fossilfria drivmedel, kan vi arbeta 
med regionala pilot- och utvecklingsprojekt. I regionala 
samverkansprojekt antar samhälle, företag och akademi i 
Halland utmaningen att vara en kraft för att, med innovation 
i företag som drivkraft, finna lösningar som kan bidra 
till hållbara transportsystem med låg klimatpåverkan. 
Inom ramen för Grön Tillväxt deltar Region Halland i 
det internationella projektet GREAT. Projektet arbetar 
för en grön transportkorridor mellan Oslo och Hamburg 
genom att bygga tank- och laddningsstationer för hållbara 
drivmedel, varav flera i Halland. Inom ÖSK-programmet 
deltar halländska partner i projekten Biogas 2020 och Blue 
Move for Green Economy.

På E6:an och främst i de halländska kommunhuvudorterna 
kommer bilarnas miljöpåverkan att öka, främst gällande 
trängsel och buller men även klimatpåverkande utsläpp. 
Redan idag är det köer på delar av E6:an i rusningstider. I 
stadsmiljö behöver ytor för bostäder, grönområden med 
mera skapas för att höja orternas attraktivitet. Att flytta över 
resor från bil till kollektivtrafik och cykel främjar en hållbar 
utveckling. På längre sikt behöver transportplaneringen i 
högre grad ske i samverkan med annan samhällsplanering, 
som bostadsbyggande och servicefunktioners placering.

6.3 Prioriterade funktioner  
och åtgärder
Transportsystemet har idag en funktion och uppfyller 
vissa syften. Utifrån Hallands förutsättningar och 
framtidsutveckling samt regionala och nationella mål har 
dessa prioriterade funktioner, konkreta brister och mest 

angelägna åtgärderna identifierats:

God internationell, nationell och regional tillgänglighet i 
Västkuststråket.
För att uppnå målen om fortsatt regionförstoring och god 
internationell tillgänglighet är utveckling av Västkustbanan 
i Västkuststråket av högsta prioritet. Om detta finns det en 
stor enighet i Halland. 

Västkuststråket har en internationell, nationell och regional 
funktion. En fortsatt hög befolkningsökning i det redan 
tätbefolkade kuststråket förutsätter god tillgång till tågtrafik 
och vi vill möjliggöra för fler att resa med tåg istället för 
med bil. Region Halland vill tillsammans med Västra 
Götalandsregionen och Region Skåne fortsätta att utveckla 
trafiken på Västkustbanan med fler turer och parallella 
tågsystem som fyller olika syften. Utbyggnad av kvarstående 
enkelspårssträckor och ökad kapacitet in till Göteborg 
är förutsättningar för att kunna dra nytta av hela banans 
potential. Dagens brister omöjliggör en utökning av pendel- 
och regionaltågstrafiken och etablering av nya stationer som 
Värö med attraktiva lägen för nya bostäder. 

För att möta det transportbehov som finns i hela 
stråket och möjliggöra ett utökat tågutbud så krävs 
infrastrukturinvesteringar på Västkustbanan. Bristerna och 
åtgärderna är väl kända:

• Fullfölja dubbelspårsutbyggnad av de delsträckor av 
enkelspår som kvarstår i och utanför Halland. Det gäller 
delsträckorna Varberg-Hamra, Ängelholm-Maria och 
Maria-Helsingborg. 

• Förutom spårkapacitet har resecentrum och 
personbangårdar på Västkustbanan mycket stor betydelse 
för ett attraktivt och hållbart kollektivtrafiksystem. 
Personbangården i Halmstad C är hårt belastad 
och bristen omöjliggör införandet av tågtrafik på 
Markarydsbanan mellan Halmstad och Hässleholm, och 
utökning av befintliga tågsystem. 

• Fler förbigångsspår behövs på Västkustbanan för att 
klara kommande trafikökningar med både fjärrtåg med 
konkurrenskraftiga restider, regional- och pendeltåg 
med hög turtäthet samt inte minst godståg. Inom 
Göteborgsområdet är Västkustbanan hårt belastad och 
på sträckan Almedal-Kungsbacka behövs ytterligare 
spårkapacitet. Det är angeläget att en fördjupad ÅVS för 
Göteborg-Varberg genomförs. 

•  Höjd hastighet till 250 km/h. Banans många funktioner 
motiverar att hastigheten höjs för att tillgodose både 
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dagens och morgondagens resbehov. En målsättning är att 
restiden på Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg 
ska vara två timmar. 

•  Drift- och underhållsåtgärder på Västkustbanan måste 
kontinuerligen vidtas så att funktionen upprätthålls. 

Parallellt med Västkustbanan går E6:an som har en god 
standard. Trafikmängderna till och från E6:an kommer 
att öka och påverka i varierad grad belastningen på 
trafikplatserna, där vi ser att brister kan uppstå.

God interregional tillgänglighet i övriga regionala stråk
Förutom Västkuststråket har sju andra regionala stråk iden-
tifierats som binder samman Halland med omgivande län 
och målpunkter. I dessa stråk finns de tre järnvägarna Viska-
dalsbanan, HNJ-banan och Markarydsbanan. Det är en brist 
att det finns en drift- och underhållsskuld på järnvägsidan. 
Det leder till hastighetsänkningar och längre restider med 
sämre konkurrenskraft för kollektivtrafiken. Den trafik som 
Region Halland tillsammans med grannregioner vill bedriva 
förutsätter att staten tar ansvar och sköter drift, underhåll 
och reinvesteringar. 

För att kunna starta regionaltågstrafik med god turtäthet på 
Markarydsbanan finns det en brist på förbigångsmöjligheter. 
Ett mötesspår behöver byggas, samt måste kapaciteten på 
Halmstad C utökas. 

För att korta restiden och öka turutbudet mellan Varberg 
och Borås och därmed skapa en större arbetsmarknad 
behövs nya mötesspår på Viskadalsbanan.

I alla de regionala stråken finns vägar och dessa har en 
varierad standard. På några vägar är det stora variationer  
i standard, hastigheter och bredd. Det är en stor brist på 
cykelmöjligheter och det är låg kvalitet på hållplatserna, 
såväl på det nationella som på det regionala vägnätet. 
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Planeringsinriktningen Utvecklade former för samverkan 
och samplanering ligger helt i linje med prioriteringen i 
Tillväxtstrategin att utveckla former för samverkan och 
samplanering mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- 
och bebyggelseplanering. Det stödjer också arbetet med att 
öka bostadsbyggandet genom att komplexa frågor hanteras 
i tidiga skeden.

Planeringsinriktningen Insatser för att öka det hållbara 
resandet innebär att fler ska välja andra färdmedel än 
bil. Den inriktningen stödjer ett ökat resande med 
kollektivtrafik och cykel som är mål i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet och den regionala 
cykelplanen. Insatser för ökad cykling leder till ökad 
trafiksäkerhet. En ökad andel resor med kollektivtrafik och 
cykel minskar trängsel och buller i främst tätortsmiljöer, 
vilket bidrar till att utveckla mer attraktiva stadsmiljöer med 
mötesplatser som främjar hälsa, företagsamhet, innovationer 
och kultur. Det är en prioritering i Tillväxtstrategin. 

Planeringinriktningen Vårda befintligt transportsystem 
innebär ett fokus på att värna kvaliteten på den befintliga 
infrastrukturen. Det bidrar till flera av prioriteringarna i 
Tillväxtstrategin. Det har betydelse för att transportsystemet 
ska vara tillförlitligt och att det finns en infrastruktur som 
stärker det regionala näringslivet. I stora delar av Halland 
är vägnätet det enda alternativet för invånare och att vårda 
väg- och järnvägsnätet ger möjlighet att utveckla livsmiljön 
för boende och arbete på landsbygden. Trimningsåtgärder, 
drift och underhåll bidrar också till ökad trafiksäkerhet som 
är ett av de nationella målen.

Planeringsinriktningen Stärka stråk och noder har fokus 

på utveckling av Västkustbanan. Banan har redan idag 
kapacitetsbrister, som kommer att öka. Dessa brister 
omöjliggör en utökning av pendelmöjligheterna med tåg. 
En satsning på Västkustbanan och utveckling av Halmstad 
C bidrar till regionförstoring och stärker det regionala 
näringslivet. Ökade pendlingsmöjligheter och fler som väljer 
tåg istället för bil minskar de fossilberoende transporterna 
och minskar miljöpåverkan från transportsektorn. När 
brister på banan åtgärdas skapas också möjlighet att bygga 
mycket fler bostäder nära befintliga stationer eller vid 
nya stationer. Fler bostäder i bra pendlingslägen ger fler 
möjligheter till arbete, vilket är regeringens mål. Förbättrade 
bytesmöjligheter vid resecentrum och andra bytespunkter 
ger ökad tillgänglighet för resenärer, trygghet och säkerhet.

Ökad kapacitet bidrar samtidigt till att God internationell 
tillgänglighet till hamnar och flygplatser och fortsatt goda 
förbindelser till Stockholm.

En utbyggd Västkustbana ger ökad tillgänglighet inom 
Halland, mellan regioner och till andra länder. Åtgärderna 
bidrar till de tre prioriteringarna i den sydsvenska samverkan; 
interregional tillgänglighet, sammanknutet Sydsverige samt 
konkurrensmässiga och hållbara transporter. 

Planeringsinriktningen Minska miljö- och klimatpåverkan 
innebär att transportsektorns miljö- och klimatpåverkan ska 
minska, främst gäller det vägtrafiken. Inriktningen är en del 
i att uppnå prioriteringen fossiloberoende transporter i Till-
växtstrategin. Det bidrar till att uppnå nationella och inter-
nationella mål att miljöpåverkan från transportsektorn ska 
minska. 

7. Översiktlig måluppfyllelse
I kapitel 2 redogörs för de regionala och nationella mål och priorit- 
eringar i Tillväxtstrategin för Halland som har bäring på utvecklingen av 
transportsystemet i Halland. I detta kapitel beskrivs kortfattat och över-
siktligt hur de identifierade fem strategiska planeringsinriktningarna kan 
bidra till att uppfylla dessa mål och prioriteringar. Det är sedan i åtgärds-
planeringen som en samlad effektbedömning och miljökonsekvens- 
beskrivning av planförslaget tas fram.
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1. Sammanfattning 

Regeringen har beslutat att nya planer för transportinfrastruktur ska tas 

fram på nationell och regional nivå. Region Halland bedömer att den reg-

ionala infrastrukturplanen 2018–2029 kommer att ha betydande miljöpå-

verkan och att en miljöbedömning därför bör upprättas. Miljöbedömningen 

av planen är övergripande och innehåller inte bedömningar som bättre 

avgörs i kommande skede av planeringen när projekten konkretiseras. 

I tabellen nedan sammanfattas planförslagets bedömda betydande miljö-

påverkan jämfört med tidigare plan. Sammantaget innebär planförslagets 

prioriteringsområden betydande positiv miljöpåverkan på fokusområdet 

Hälsa och livskvalitet medan planen för fokusområdena Klimat, Landskap, 

och Resurser tillgängliga för människan kan innebära både positiv och 

negativ miljöpåverkan. Det förlängda driftbidraget till flygplatsen och åt-

gärderna på  borttagna industrispårssatsningen i Falkenberg bedöms in-

nebära betydande negativ miljöpåverkan på klimatfaktorer och de tillkom-

mande åtgärdspotterna på väg 153 och 154 bedöms kunna innebär bety-

dande negativ miljöpåverkan på landskap och skyddade områden.  

 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN PÅ FOKUSOMRÅDE 

Prioritering i infrastruktur-

planen 

KLIMAT 
HÄLSA OCH 

LIVSKVALITET 
LANDSKAP 

RESURSER 

TILLGÄNG-

LIGA FÖR 

MÄNNISKAN 

Fler bostäder och arbets-

marknadsförstoring genom 

utvecklad tågtrafik 

Positiv  Positiv  
Inte bety-

dande 

Inte bety-

dande 

En attraktiv kollektivtrafik för 

en hållbar utveckling 
Positiv Positiv  Positiv  

Inte bety-

dande 

Cykel för ökad tillgänglighet 

och ett hållbart resande 
Positiv  Positiv  

Inte bety-

dande 

Inte bety-

dande 

Ett robust transportsystem 

för näringslivets transporter 

Inte bety-

dande 

Inte bety-

dande 
Negativ Negativ 

Attraktiva stads- och lands-

bygdsmiljöer 

Inte bety-

dande 
Positiv  

Inte bety-

dande 

Inte bety-

dande 

Goda förbindelser med 

Stockholm 
Negativ 

Inte bety-

dande 

Inte bety-

dande 

Inte bety-

dande 

Åtgärder som faller bort från 

befintlig plan 
Negativ 

Inte bety-

dande 
Positiv  Positiv  

     

Samlad bedömning Positiv o 

negativ 
Positiv  

Positiv o 

negativ 

Positiv o 

negativ 
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Regeringen har beslutat att nya planer för transportinfrastruktur ska tas 

fram på nationell och regional nivå. De nuvarande infrastrukturplanerna 

gäller perioden 2014–2025. Den aktualisering som nu ska göras innebär 

att planerna kompletteras och förlängs till att gälla perioden 2018–2029. 

Region Halland arbetar därför fram en regional plan för transport-

infrastrukturen i Hallands län. 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljöbedömning upprättas parallellt 

med att planer och program med betydande miljöpåverkan utarbetas. 

Region Halland bedömer att den regionala infrastrukturplanen kommer att 

ha betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning därför bör upprät-

tas. 

2.2 Planering av transportinfrastruktur 

I Sverige planeras transportinfrastrukturen i tolvårsperioder. Planerna, en 

nationell plan och 21 länsplaner, förnyas vart fjärde år. Innan den nation-

ella och de regionala planerna slutligen antas av regeringen har arbetet 

med planerna genomgått flera steg under drygt fyra år. 

 

 

Figur 1: Stegen i planering av transportinfrastrukturen 

Planeringscykeln börjar med att den nyvalda regeringen prövar om de 

transportpolitiska målen ska omformuleras. Inför den föreliggande plane-

ringsomgången valde regeringen att inte göra några förändringar.  

Det egentliga planeringsarbetet börjar med att regeringen begär in ett in-

riktningsunderlag från Trafikverket (ljusblå ruta). På basis av bland annat 

Direktiv 
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inriktningsunderlaget lämnar regeringen en infrastrukturpolitisk proposition 

till riksdagen (mörkblå ruta). Det gjordes i oktober 2016 och propositionen 

antogs i mitten av december. Regeringen utarbetar därefter mer detalje-

rade instruktioner för vilken inriktning planeringen ska ha. Dessa direktiv 

presenterades i slutet av mars 2017 (blå pil). Efter att direktiven presente-

rats startar den del som kallas åtgärdsplanering (grå ruta). Nu ska den 

ekonomiska ramen fördelas på olika åtgärder för att vidmakthålla och ut-

veckla transportinfrastrukturen. Den totala ramen för kommande tolvårspe-

riod är 622 miljarder kronor. 36,6 miljarder kronor fördelas mellan de 21 

regionala planerna. Halland har preliminärt tilldelats en ram om 1 189 mil-

joner kronor. Det beräknas att nationell plan och regionala planer ska fast-

ställas av regeringen under våren 2018, efter att de varit på remiss. Reg-

ion Halland ska lämna sin regionala plan till regeringen den 31 januari 

2018. Innan dess remitteras planen mellan juni och oktober 2017. Trafik-

verket ska också överlämna sitt förslag till nationell plan till regeringen den 

31 augusti. Denna plan remitteras under hösten 2017, varför den region-

ala planen har möjlighet att beakta remissversionen av den nationella pla-

nen. 

2.3 Direktiv för åtgärdsplaneringen 

Direktiven för åtgärdsplaneringen är regeringens detaljerade anvisningar 

för hur planeringen ska gå till, vilken inriktning planeringen ska ha, tidsplan 

samt ekonomiska ramar. Direktiven för planeringsomgången 2018-2029 

presenterades i slutet av mars 2017. 

Fokus för planeringen ska, enligt direktivet, vara transportsystemets bidrag 

till samhällsutvecklingen. Det ska finnas en tydlig koppling till regeringens 

sex utpekade samhällsutmaningar, särskilt behovet av nya bostäder. Det 

är till och med så att möjligheter till ökat bostadsbyggande till följd av in-

frastrukturinvesteringar ska utgöra en ny prioriteteringsgrund (tillsammans 

med de transportpolitiska målen etc.). Trafikverket och de regionala plan-

upprättarna ska redovisa effekterna av föreslagna åtgärder och vilka kon-

sekvenser åtgärderna får om de genomförs. 

De regionala planupprättarna ska beskriva vilka effekter på bostadsbyg-

gandet åtgärderna i planen ger: hur många ytterligare bostäder skapas, 

vilket planeringsskede de är i, när de kan vara färdiga och vilken typ av 

bebyggelse som planeras. 

Region Halland har preliminärt tilldelats 1 189 Mkr för de kommande tolv 

åren, dvs. en genomsnittlig årlig tilldelning om cirka 100 Mkr. 
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2.4 Planeringens utgångspunkter i Halland 

Halland ska naturligtvis ta hänsyn till nationella transportpolitiska mål, de 

transportpolitiska principerna samt vad som anges i propositionen och di-

rektiven.  

Det regionala tillväxtarbetet i Halland utgår alltid från den regionala ut-

vecklingsstrategin (RUS) Halland – bästa livsplatsen. Denna RUS konkre-

tiseras i den regionala tillväxtstrategin med dess tre prioriteringar: hög at-

traktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete. 

Regionen har kartlagt den allmänna bilden av Halland ur olika aspekter. 

Dessutom finns fördjupningar inom områdena kollektivtrafik och cykel. 

Transportsystemet som helhet kartlades och analyserades 2016 vilket re-

sulterade i en systemanalys. Systemanalysen tar sin utgångspunkt i Reg-

ion Hallands styrdokument. Analysen pekar ut sex planeringsinriktningar 

för arbetet med den regionala planen. 

Halland växer och har gjort så i snart femtio år. Befolkning och sysselsätt-

ning ökar. Bostadsbyggandet har tagit fart efter att under många år varit 

på en låg nivå. Den ökande befolkningen, i kombination med allmänt ökad 

rörlighet, gör att transportsystemet behöver anpassas efter ändrade förhål-

landen. Transportsystemet behöver också ställa om till en mer hållbar in-

riktning. 

Planeringen av transportinfrastrukturen är ett medel för att åstadkomma 

regional utveckling och tillväxt i enlighet med de politiskt formulerade må-

len för Hallands utveckling. Transportinfrastrukturen och de åtgärder som 

finns i den regionala planen ska stödja samhällsutvecklingen. I systema-

nalysen finns slutsatser av Hallands nuläge och utvecklings-möjligheter. 

Slutsatserna resulterar i fem planeringsinriktningar som utgör direkta för-

utsättningar för arbetet med den regionala planen, se nästa avsnitt. Den 

regionala infrastrukturplanen ska inte och kan inte påverka de övergri-

pande målen för Hallands utveckling eller olika sektorsmål. 
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2.5 Miljöbedömning och 

miljökonsekvensbeskrivning 

Miljöbedömning är en process som myndigheter och kommuner ska ge-

nomföra när de upprättar, eller ändrar, vissa planer och program vars ge-

nomförande antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Miljöbedömningens övergripande syfte är att integrera miljöaspekterna i 

planen så att en hållbar utveckling främjas.  

Miljöbedömningen ska integreras i planarbetet och ske parallellt med 

planprocessen. En miljöbedömning ska också leda fram till en miljökonse-

kvensbeskrivning (MKB) som utgör ett formellt underlag för beslut i infra-

strukturplaneringen. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn) utgör bilaga till 

den regionala planen. 

Miljöbedömningen med efterföljande MKB avser Hallands regionala plan 

för utveckling av transportsystemets infrastruktur. Planen visar inte hur 

transportsystemet används eller kommer att användas. Planen påverkar 

naturligtvis trafikeringen men endast i begränsad omfattning. 

Enligt Naturvårdsverket (2009) ska miljöbedömningsprocessen ske i föl-

jande steg: 

 Avgränsa miljöbedömningen 

 Samråda om avgränsningar 

 Utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning 

 Samråda om miljökonsekvensbeskrivningen 

 Överväga resultaten från miljökonsekvensbeskrivningen och sam-

rådet i beslutsprocessen 

 Redovisa hur man kommit fram till valet av alternativ 

 Anta planen eller programmet 

Första steget i miljöbedömningen innebär att samråda med Länsstyrelsen 

och kommunerna om behovet av miljöbedömning och miljöbedömningens 

avgränsning. Detta samråd genomfördes under våren 2017. Avgränsning-

en redovisas nedan i avsnitt 5. 
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2.6 Miljöbedömningens allmänna inriktning 

Både den nationella transportplanen och den regionala infrastrukturplanen 

omfattar transportsystemets infrastruktur. Det innebär att det primärt inte 

är en plan som styr hur infrastrukturen ska trafikeras och med vilken fre-

kvens. Trafikverkets prognoser för trafikutvecklingen bygger på historiska 

data samt beslutad politik. Region Hallands ambitioner för kollektivtrafi-

kens utveckling har fastställts av regionfullmäktige i trafikförsörjningspro-

grammet. 

Miljöbedömningen av planen ska vara övergripande och inte innehålla så-

dana bedömningar som bättre avgörs i kommande skede av planeringen 

när projekten konkretiseras. Fokus i miljöbedömningen av den regionala 

infrastrukturplanen ligger istället på frågeställningar som är relevanta att 

lyfta i ett tidigt skede och som kanske inte kan lösas lika ändamålsenligt 

senare i det enskilda projektet. Den regionala planen innehåller/föreslår 

sex prioriteringar som i sin tur innehåller olika åtgärdsområden. Priorite-

ringarna och åtgärdsområdena miljöbedöms var för sig och därefter miljö-

bedöms planförslaget som helhet. 

Ambitionen med miljöbedömningen är också att kunna bidra i prioriter-

ingsdiskussionerna kring planen med relevant underlag avseende t.ex.: 

 att identifiera system-/strukturpåverkande åtgärder 

 frågor om huruvida en utbyggnad gynnar både bil och kollektivtrafik 

 om en åtgärd är trafikgenererande 

 leder åtgärden i rätt eller fel riktning ur miljösynpunkt 

 om en åtgärd leder i fel riktning men ändå är angelägen så kan ut-

formningen av åtgärden diskuteras 

Det finns tydliga kopplingar mellan den nationella planen, den regionala 

infrastrukturplanen för Halland och övriga regionala infrastrukturplaner. 

Eftersom planerna upprättas samtidigt bedömer vi att miljöbedömningen 

av eventuella synergieffekter bäst görs i miljöbedömningen för den nation-

ella planen. Däremot kan det i den regionala planen föras ett resonemang 

om sådana möjliga positiva och negativa synergieffekter. Efter att den reg-

ionala planen har varit på samråd kan det behövas justeringar med anled-

ning av att innehållet i den nationella planen blir offentligt. 

Miljöbedömningen ska sammanfattningsvis ge relevant underlag vid utar-

betande av planen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska sedan samman-

fattningsvis beskriva planens miljökonsekvenser. 
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2.7 Miljökvalitetsmål 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska 

miljön som miljöarbetet ska leda till. Till varje miljökvalitetsmål finns ett 

antal preciseringar för vad som avses, med tillhörande målnivåer och 

etappmål. Generationsmålet är den övergripande målbilden för den 

svenska miljöpolitiken som fastslår att det övergripande målet är att till 

nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 

lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser.  

Uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen följs årligen upp med ett antal indikato-

rer på regional nivå1. För Hallands län bedöms det inte vara möjligt att nå 

något av de tolv regionalt bedömda målen till år 2020 med nu beslutade 

eller planerade styrmedel. Miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och 

Säker strålmiljö bedöms dock endast samlat på nationell nivå eftersom det 

huvudsakligen behövs internationella och nationella insatser för att nå må-

len.  

Vid sidan av de 16 miljökvalitetsmålen finns ytterligare två politiska beslut 

med bäring på transportpolitiken: Fossilfri fordonsflotta år 2030 samt Noll 

koldioxidutsläpp 2050. Regeringen arbetar även med ett förslag till klimat-

politiskt ramverk för Sverige, som tar sin utgångspunkt i Miljömålsbered-

ningens förslag.2 Ramverket består av tre delar: klimatlag, klimatmål och 

ett klimatpolitiskt råd. Riksdagens kommande ställningstagande om ett 

sektorsmål för transportsektorns utsläpp av växthusgaser ska vara en ut-

gångspunkt i arbetet. Förslaget är att Sverige senast år 2045 inte ska ha 

några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå 

negativa nettoutsläpp samt att växthusgasutsläppen från inrikes transpor-

ter ska ha minskat med minst 70 procent senast 2030 jämfört med år 

2010. 

                                            
1
 Miljökvalitetsmålen och miljömålsuppföljningen för Hallands län kan ses på miljömåls-

portalen Miljömål.se http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Regionala/?l=13&t=Lan 
2
 SOU 2016:21 och SOU 2016:47 
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2.8 De transportpolitiska målen 

Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en sam-

hällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet delas 

upp i två områden: 

 Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funkt-

ion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till ut-

vecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, 

det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns trans-

portbehov. 

 Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion 

och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad 

hälsa. 
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3. Den regionala infrastrukturplanen 

Den regionala planen kan (enligt SFS 1997:263) omfatta följande typer av 

åtgärder: 

 Samfinansiering av nationella vägar och järnvägar 

 Investeringar i statliga vägar som inte är stamvägar. 

 Trafiksäkerhet på det statliga regionala vägnätet. 

 Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av trans-

portsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig 

infrastruktur. 

 Åtgärder i andra, icke statligt finansierade anläggningar. 

 Driftbidrag till icke-statliga flygplatser. 

 Medfinansiering i vissa regionala kollektivtrafikanläggningar. 

 Medfinansiering till trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator. 

Som en direkt grund för planen har regionen under 2016 tagit fram en reg-

ional systemanalys med inriktningar för ett hållbart transportsystem i Hall-

and.3  Systemanalysen utgår från de två grundläggande styrdokumenten 

för det regionala utvecklingsarbetet:  

 Den regionala utvecklingsstrategin  

 Den halländska tillväxtstrategin 2014-2020.  

Systemanalysen är tillika starkt kopplad till det regionala trafikförsörjnings-

programmet 2016-20194 och den regionala cykelplanen5.  

I systemanalysen har regionen föreslagit följande strategiska planeringsin-

riktningar och prioriterade funktioner för transportsystemet. 

Strategiska planeringsinriktningar: 

 Utvecklade former för samverkan och samplanering 

 Insatser för att öka det hållbara resandet 

 Vårda befintligt transportsystem 

 Stärka stråk och noder 

 Minska miljö- och klimatpåverkan 

                                            
3
 Region Halland (2016). Transportsystem för en hållbar regional utveckling – Halland 

2035. 
4
 Region Halland (2016). Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling – Halland 2035. 

5
 Regional cykelplan 2015-2025 
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Prioriterade funktioner: 

 God internationell, nationell och regional tillgänglighet i Väst-

kuststråket 

 God interregional tillgänglighet i övriga regionala stråk 

I det positionspapper som regionen tagit fram tillsammans med övriga län i 

Sydsverige framkommer också följande sydsvenska prioriteringar: 

 Interregional tillgänglighet 

 Sammanknutet Sydsverige 

 Konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter. 

Resandet över länsgränsen mellan Halland och Västra Götaland är stort. 

Västkuststråket fyller både en internationell, interregional och lokal res-

funktion. Samarbetet med Västra Götaland kommer att vara avgörande för 

att kunna tillgodose transportbehoven. 

Den kommande regionala infrastrukturplanen innebär att kvarvarande me-

del från innevarande plan huvudsakligen står kvar eller omfördelas samt 

att nya medel tillkommer. Den nya planen kommer att ha samhällsutveckl-

ingen i fokus genom ökad samplanering, mer hållbart resande och tillväxt 

för länet och dess företag. 

Systemanalysen resulterade i sex planeringsinriktningar vid arbetet med 

den regionala planen. Prioriteringarna i planen utgår från dessa plane-

ringsinriktningar och väger också in de aspekter som redovisas i avsnittet 

Ramverk för planeringen i plandokumentet. Prioriteringarna är: 

 Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad 

tågtrafik 

 En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling 

 Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande 

 Ett robust transportsystem för näringslivets transporter 

 Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer 

 Goda förbindelser med Stockholm 

De åtgärdsområden som ingår i den regionala infrastrukturplanen har 

grupperats in i vart och ett av dessa prioriteringar enligt tabellen i figur 2. 

En åtgärd som fanns med i den tidigare planen (Industrispår Falkenberg 

med kombiterminal) har tagits bort i planförslaget. Tre åtgärder i tidigare 

plan har färdigställts 2014-2017: ”Inre Kustvägen”, ”Halmstads resecent-

rum etapp 2” samt ” Statlig medfinansiering till Halmstads flygplats”. Inom 

”Pottmedel för ett hållbart transportsystem” har fyra åtgärder pekats ut, 

varav tre är genomförda. 
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Prioriteringar och ingående 

åtgärdsområden 

Kvarstår 

i bef plan 

Plan-

förslag 

Diff Kommentar avseende 

skillnaden mot bef plan. 

Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik 

Dubbelspår genom Varberg med resecent-

rum 

143 143 0 Ingen skillnad mot befintlig 

plan 

Ombyggnad av Halmstad C 32 32 0 Ingen skillnad mot befintlig 

plan 

Samfinansiering av järnvägsåtgärder 40 100 60 Mer pengar – i princip samma 

inriktning 

En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling 

Kollektivtrafikåtgärder på regionalt vägnät 38 60 22 Mer pengar – i princip samma 

inriktning 

Statlig medfinansiering till kollektivtrafik-

åtgärder på kommunalt vägnät 

24 65 41 Mer pengar – samma inrikt-

ning 

Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande 

Cykelåtgärder på regionalt vägnät 72,5 130 57,5 Mer pengar – fokus på att 

bygga nya förbindelser. Små 

åtgärder ingår i ”attraktiva 

stads- och landsbygdsmiljöer. 

Ett robust transportsystem för näringslivets transporter 

Pott för näringslivets transporter på väg 153 

och 154 

 160 160 Nytt objekt i plan. Fokus på 

näringslivets framkomlighet. 

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer 

Trimningsåtgärder på regionalt vägnät 89,5 160 70,5 Mer pengar. Fokus på fram-

komlighet och tätorter, färre 

stora åtgärder. 

Statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- 

och miljöåtgärder på kommunalt vägnät 

38 54 16 Mer pengar – samma inrikt-

ning 

Utbyggnad av väg 940 invid Onsala sam-

hälle 

299 299 0 Ingen skillnad mot befintlig 

plan 

Goda förbindelser med Stockholm 

Driftbidrag till regional flygplats 20 30 10 Bidraget förlängs till 2029. 

Åtgärder som faller bort från befintlig plan 

Industrispår Falkenberg med kombiterminal 50 0 -50 Objektet har tagits bort 

Summa, MSEK 846 1233 387  

 

Figur 2 Ingående åtgärdsområden i respektive prioritering, samt en jämförelse mellan 

gällande plan och planförslaget. Observera att jämförelsen inte är helt överensstäm-

mande eftersom indelningen förändrats. Medel till åtgärdsvalsstudier ingår exempelvis i 

andra åtgärdsområden och det är inte längre möjligt att ha en allmän pott för Steg 1- 

och 2-åtgärder. 
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4. Rimliga alternativ till planförslaget 

En miljöbedömning ska hantera rimliga alternativ till planförslaget, vilket 

betyder olika vägval som är möjliga med hänsyn till planens syfte och 

geografiska avgränsning. Genom att bedöma olika alternativ kan målkon-

flikter i planeringen tydliggöras. Kravet om rimliga alternativ med hänsyn 

till planens syfte kan hanteras antingen genom alternativa planinriktningar 

eller genom olika alternativ på objektsnivå inom ramen för samma planin-

riktning.  

Den regionala infrastrukturplanen för Halland innehåller förutom namn-

givna objekt även en stor del pottmedel och samfinansiering, vilket innebär 

att en alternativhantering på objektsnivå inte blir möjlig. Alternativhante-

ringen i den föreliggande transportplanen hanteras därmed främst genom 

att belysa alternativa strategiska inriktningar av planen.  

Det planförslag som nu går ut på remiss har utgått från de planeringsin-

riktningar som kommit från systemanalysen, tillsammans med övriga ra-

mar för planeringen. Några namngivna åtgärder kvarstår från tidigare 

planperiod, men de tillkommande åtgärdsområdena är till stor del inte 

specificerade, utan preciseras senare tillsammans med kommunerna ba-

serat på vilken nytta de konkreta åtgärderna ger. Detta innebär att planen i 

högre grad kan användas som ett styrmedel mot ett hållbart transportsy-

stem, men samtidigt är det betydligt svårare att beräkna eller ens bedöma 

nyttan med någon högre precision. En typ av principiellt alternativ till pla-

nen skulle därmed vara om tillkommande åtgärder i kommande plan i 

högre grad var preciserade på objektsnivå eller fördelade geografiskt inom 

länet.  

Den regionala infrastrukturplanen syftar å ena sidan till att peka ut priorite-

ringar på strategisk nivå, vilket gör det svårt att bedöma detaljerade effek-

ter av olika åtgärder. Bedömningarna kommer då att handla om att tillva-

rata positiva miljöeffekter samt att identifiera risker för negativa miljöverk-

ningar och försöka styra om dessa i en mer hållbar riktning i ett så tidigt 

skede som möjligt. Å andra sidan pekar planen ut prioriterade pro-

jekt/objekt, för vilka tydliga miljöeffekter i viss mån kan identifieras. Att be-

skriva miljöpåverkan på varje objekt utifrån målbilden är antagligen svårt 

och görs bäst i samband med projektspecifika miljökonsekvens-

beskrivningar. 

En annan typ av principiellt alternativ skulle vara om planen inkluderade 

ytterligare eller färre objekt, exempelvis att någon större medfinansiering 

togs bort ur planförslaget, eller att någon ytterligare åtgärd lades till, eller 
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kvarstod från tidigare plan (kombiterminalen norr om Falkenberg). De olika 

åtgärdsområdena i planen kommer troligen att diskuteras i den fortsatta 

beslutsprocessen, men genom att planen arbetats fram stegvis via tidigare 

plan och den genomförda systemanalysen och i dialog med kommunerna 

kan detta inte ses som rimliga principiella alternativ till planförslaget varför 

denna typ av alternativ inte bedömts vara rimliga. 

I det tidigare arbetet med att ta fram de utpekade objekten i planen har 

rimliga alternativ övervägts i olika förberedande studier, såsom åtgärds-

valsstudier, förstudier eller underlag till miljöbedömning av kommunala 

översikts- eller detaljplaner.  

Planen och de alternativ som diskuteras, jämförs med ett nollalternativ 

(ibland även kallat referensalternativ) som utgår från en beskrivning av en 

trolig samhällsutveckling om inga ytterligare åtgärder genomförs eller änd-

ras utöver de som finns i gällande plan och att beslutad politik genomförs. 

Nollalternativet är inte detsamma som nuläget, utan bygger på prognoser 

och antaganden för befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling med 

mera.  
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5. Avgränsning av miljöbedömningen 

Region Halland har i samråd med Länsstyrelsen och länets kommuner 

identifierat vilka miljökvalitetsmål samt miljöaspekter som är viktigast att 

behandla (avgränsning i sak) samt vilket geografiskt område (avgränsning 

i rum) och vilket eller vilka tidsperspektiv miljöbedömningen ska behandla 

(avgränsning i tid). 

Syftet med avgränsningen är att miljöbedömningen ska bli effektiv och 

verkningsfull med ett relevant och rimligt beslutsunderlag. Genom hela 

miljöbedömningsprocessen pågår därutöver en successiv diskussion om 

den mer detaljerade avgränsningen. 

Region Hallands förslag till inriktning och avgränsning stämmer väl över-

ens med Trafikverkets arbete med avgränsningen av miljöbedömningen 

för den nationella transportplanen. Regionen har emellertid mer fokus på 

samplanering mellan olika samhällsnivåer och mellan transportslag än vad 

Trafikverket vanligtvis har i den nationella planen. I den infrastrukturpoli-

tiska propositionen, som beslutades av riksdagen i december 2016, fram-

hålls att transportsystemet ska kopplas till de av regeringen prioriterade 

samhällsutmaningarna: 

 Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer 

 Investeringar för ett ökat bostadsbyggande 

 Förbättra förutsättningarna för näringslivet 

 Förstärka sysselsättningen i hela landet 

 Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter 

 Ett inkluderande samhälle 

Innehållsmässigt ska en miljökonsekvensbeskrivning avgränsas enligt de 

uppgifter som är rimliga med hänsyn till: 

1. Bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 

2. Planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad, 

3. Var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig, 

4. Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av 

andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksam-

heter eller åtgärder, och 

5. Allmänhetens intresse. 

Trafikverket har i den hittillsvarande dialogen med regionerna framhållit att 

miljöbedömningen ska göras på systemnivå, med fokus på större insatser. 

Detta stämmer väl med Region Hallands hittillsvarande arbete. 
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Region Halland har i val av avgränsningar utgått från det metodunderlag 

av planer och program inom transportsystemet som tagits fram av Trafik-

verket, samt de rimlighetsaspekter som anges i 6 kap. 13 § miljöbalken. 

Utifrån detta föreslås nu en avgränsning av miljöbedömningen. Denna av-

gränsning redovisas i det följande i tre dimensioner: Avgränsning i sak, 

avgränsning i tid och avgränsning i rum. 

5.1 Avgränsning i sak 

Fokusområden och miljöaspekter 

Trafikverket föreslår att de miljöaspekter som ska bedömas delas in i fyra 

fokusområden: Klimat, Hälsa, Landskap samt Resurser tillgängliga för 

människan. Trafikverket har grupperat miljöaspekterna in i respektive fo-

kusområde enligt figur 2. Region Halland har valt att utgå från samma in-

delning. Samtliga aspekter ska bedömas på systemnivå.  

 

Figur 3 Miljöbalkens miljöaspekter som ska miljöbedömas samt sortering i 

fokusområden. Efter Trafikverket, 2017. 

Trafikverket håller på att ta fram bedömningsgrunder för respektive miljöa-

spekt. Bedömningsgrunderna, som när detta skrivs finns som arbetsut-

kast, förtydligar vad bedömningen mer konkret ska avse med fokus på de 

områden där transportsystemet har störst påverkan på miljön.6 

                                            
6
 Trafikverkets bedömningsgrunder finns här: http://www.trafikverket.se/for-dig-i- branschen/Planera-och-

utreda/Planerings--och-analysmetoder/Miljobedomning/ 
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De föreslagna bedömningsgrunderna som Region Halland utgår från byg-

ger på det nationella förslaget, men har omarbetats och anpassats till den 

regionala nivån.  

För att identifiera de miljöaspekter som är mest relevanta för Halland har 

regionen utgått ifrån den regionala miljömålsuppföljningen och vilka miljö-

kvalitetsmål och tillhörande miljöaspekter som utifrån uppföljningen be-

döms mer angelägna för länet, se figur 4. Länets utsläpp av klimatgaser 

har minskat med 28 procent sedan 1990, vilket är mer än genomsnittet för 

Sverige. Störst minskning har skett inom energiförsörjning samt transpor-

ter. Luftkvaliteten i halländska tätorter har blivit bättre sedan 1990-talet, 

även om minskningarna av luftföroreningshalterna delvis har stannat av. 

Luftföroreningar orsakar likväl fortfarande betydande skador på männi-

skors hälsa liksom på växtlighet och kulturföremål. Av uppföljningen av 

miljökvalitetsmålen framgår att många av de kvarvarande miljöproblemen i 

länet på något sätt är kopplat till vattenfrågor: försurning och övergödning, 

låga grundvattennivåer, svaga fiskebestånd, utdikning och strukturom-

vandling av jordbruket med mera. För miljömålet god bebyggd miljö har 

länet utmaningen är att göra bra avvägningar så att värdena i den byggda 

miljön bevaras och utvecklas. För att nå målet behövs bland annat ökade 

insatser för god arkitektur, samt skydd av tätortsnära grönområden och 

kulturvärden. Miljömålsuppföljningen visar också att förlusten av biologisk 

mångfald fortsätter och skyddet av värdefulla natur- och kulturmiljöer går 

långsamt i länet. Det finns för lite areal lämpliga livsmiljöer för arter och 

biologisk mångfald. 

För att bedöma planens miljöpåverkan, inkluderat påverkan på möjlighet 

att nå miljökvalitetsmålen, har det bedömts relevant att titta på följande 

miljömål: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, myllrande våt-

marker, levande sjöar och vattendrag, levande skogar och ett rikt växt- 

och djurliv, hav i balans, levande kust och skärgård. 

Utifrån infrastrukturplanens inriktning på samhällsutveckling (med stöd i 

Trafikverkets metodunderlag och systemanalysen) har också en bedöm-

ning gjorts av vilka miljöaspekter som påverkas mer än andra av infra-

strukturplanen. Miljöbedömningen avgränsas alltså till de miljöaspekter för 

vilka infrastrukturplanen utifrån vald inriktning kan innebära betydande 

miljöpåverkan, samt planens bidrag till uppfyllelse av relaterade miljökvali-

tetsmål. 
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 Avgränsning till miljöaspekter Relaterade miljökvalitetsmål 

KLIMAT  

 

Klimatfaktorer Begränsad klimatpåverkan 

samt klimatmålen enligt det 

klimatpolitiska ramverket 

HÄLSA OCH 

LIVSKVALITET 

Befolkning 

Människors hälsa 

God bebyggd miljö 

LANDSKAP 

Biologisk mångfald, växtliv, 

djurliv och vatten – ekolo-

giska värden 

God bebyggd miljö, Myllrande 

våtmarker, Levande sjöar och 

vattendrag, Levande skogar 

och Ett rikt växt- och djurliv 

RESURSER 

TILLGÄNGLIGA 

FÖR MÄNNI-

SKAN 

Mark - Skyddsvärda områden Hav i balans samt levande 

kust och skärgård, med fokus 

på levande kust/skärgård. Även 

Myllrande våtmarker och God 

bebyggd miljö. 

 

Figur 4 Miljöaspekter enligt förslag till avgränsning, grupperade per fokus-

område, samt relaterade miljökvalitetsmål. 

Fokusområde Klimat 

Miljöaspekten klimatfaktorer definieras som klimatpåverkan i form av växt-

husgaser och anges i enheten ton koldioxidekvivalenter. Den regionala 

infrastrukturplanen kan påverka utsläppen av växthusgaser genom påver-

kan på trafikvolymer och omfördelning av gods och persontrafik mellan 

trafikslag. Bedömningen delas upp i person- och godstransporter I fokus-

området klimat lägger vi in miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 

och klimatmålen såsom de definieras genom det klimatpolitiska ramverket.  

Fokusområde Hälsa & livskvalitet 

Inom detta fokusområde avgränsas miljöbedömning till miljöaspekterna 

befolkning och människors hälsa.  

Befolkning definierar vi såsom befolkningens tillgänglighet till kollektivtra-

fik. Människors hälsa definierar vi såsom trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

för oskyddade trafikanter samt aktivt resande.  

I detta fokusområde lägger vi in miljömålet God bebyggd miljö.  

Vi väljer att inte innefatta miljöaspekten luft eftersom planens inriktning 

(jämfört med befintlig plan) inte innebär åtgärder som väsentligt påverkar 

luftkvaliteten. De främst lokala åtgärder som erfordras finns i huvudsak 

inom kommunernas rådighet. Den påverkan på miljöaspekten luft som 
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uppstår genom möjliggjord överflyttning mellan trafikslag i samband med 

satsningar i noder och bytespunkter hanteras inom fokusområde klimat. 

Fokusområde Landskap 

Med detta område menar vi planens påverkan på grön och blå infrastruk-

tur, vilket innebär samtliga aspekter som rör biologisk mångfald i land- och 

vattenmiljöer. Underlag avseende detta finns i kommunala planer.  

I detta fokusområde lägger vi in miljömålen God bebyggd miljö (genom 

ekosystemtjänster), Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, 

Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.  

Miljöbedömningen avgränsas därmed till att inte innefatta kulturmiljöa-

spekterna, främst genom att det i planens inriktning inte ligger några stora 

satsningar (utöver redan beslutade objekt) som påverkar utpekade kultur-

miljöer. Den påverkan planen kan ha på kulturmiljö är då åtgärder som 

sker i noder. Viss påverkan kan även ske på objektsnivå i samband med 

samplanering mellan transportsystemet och markanvändningen i övrigt 

men denna påverkan hanteras i miljöbedömningen av den kommunala 

planeringen.  

Fokusområde Resurser tillgängliga för människan:  

Med detta område menar vi planens direkta och indirekta påverkan, ge-

nom samhällsutvecklingen som planen stöttar (bostadsutveckling), i förhål-

lande till mark- och skyddade områden (3-4 och 7 kap. miljöbalken). 

Eftersom vi inte har några nya satsningar, i form av intrång med nya vägar 

och järnvägar jämfört med tidigare planperiod, så bedöms det inte bli be-

tydande påverkan avseende förorenad mark och vi avgränsar då bort 

detta. Motsvarande resonemang för miljökvalitetsnormer för vatten och 

övriga vattentillgångar.  

På motsvarande sätt bedöms planen, genom frånvaron av stora nya infra-

strukturprojekt inte få någon betydande påverkan på areella näringar (jord- 

och skogsbruk) eller avfall och avgränsar då bort detta.  

I detta fokusområde lägger vi in miljömålet Hav i balans samt levande kust 

och skärgård, med fokus på levande kust/skärgård. Även Myllrande våt-

marker och God bebyggd miljö.  

Program och guider som tagits fram sedan förra planeringsomgången, till 

exempel Hallands regionala miljömål (2015), kommer att nyttjas för att 

tillföra ny kunskap och aspekter i bedömningarna. De regionala miljömålen 

och de prioriteringar som där anges föreslås också beaktas i denna miljö-

bedömning.  
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5.2 Avgränsning i tid 

Planens betydande miljöpåverkan ska identifieras och beskrivas så att den 

i princip inkluderar effekter på kort, medellång och lång sikt.7 Vid förra pla-

neringsomgången anpassade sig regionerna i viss mån till Trafikverkets 

avgränsning gällande tid. Region Halland använde vid förra planeringspe-

rioden år 2040 för att bedöma det långsiktiga perspektivet. 

För denna planeringsomgång avser regionen att använda årtalen 2029 

och 2040 för att beskriva det medellånga respektive det långa tidsper-

spektivet. 2029 är planperiodens tidshorisont. År 2040 är tidshorisonten för 

Trafikverkets gällande prognoser. 

5.3 Avgränsning i rum 

Miljöbedömningen avgränsas i huvudsak till miljökonsekvenser inom länet, 

med undantag för den globala miljöpåverkan som transporternas klimat-

påverkande utsläpp ger upphov till. 

Den betydande miljöpåverkan som den regionala transportplanen kan 

medföra utgår från ett stråkperspektiv och inte strikt begränsat till Hallands 

län. Att avgränsa utifrån ett stråkperspektiv är särskilt relevant med hän-

syn till att bedömningen av det samlade planförslaget ska uppmärksamma 

kumulativa effekter. Olika miljöaspekter kan ha olika geografisk påverkan. 

Enligt systemanalysen är följande regionala stråk viktiga ur ett halländskt 

perspektiv: 

 Västkuststråket  

 Varberg-Borås 

 Varberg-Värnamo 

 Falkenberg-Ullared 

 Halmstad/Falkenberg-Jönköping 

 Halmstad-Växjö 

 Halmstad-Blekinge 

 Halmstad-Kristianstad/Hässleholm 

De hamnar och flygplatser som ligger i stråken ingår i dessa och således 

även halländska sjö- och flygförbindelser. I Hallands län ingår hamnarna i 

Varberg, Falkenberg och Halmstad samt flygplatsen i Halmstad. 

                                            
7
 Prop. 2003/04:116 Miljöbedömningar av planer och program 
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6. Miljöbedömning 

6.1 Bedömningsmetod 

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer vi dela upp det tematiskt efter de 

sex prioriteringarna i planen och redovisa påverkan för olika alternativ. 

Betydande miljöpåverkan av valt alternativ på de fyra fokusområdena be-

döms i en summerande tabell enligt Figur 5. För bedömningen används 

fyra möjliga bedömningssteg, se figur 6. 

 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN PÅ FOKUSOMRÅDE: 

Prioritering i 

infrastrukturplanen 
KLIMAT 

HÄLSA OCH 

LIVSKVALITET 
LANDSKAP 

RESURSER TILL-

GÄNGLIGA FÖR 

MÄNNISKAN 

     

Fler bostäder och arbets-

marknadsförstoring genom 

utvecklad tågtrafik 

    

En attraktiv kollektivtrafik 

för en hållbar utveckling 
    

Cykel för ökad tillgänglig-

het och ett hållbart resande 
    

Ett robust transportsystem 

för näringslivets transporter 
    

Attraktiva stads- och 

landsbygdsmiljöer 
    

Goda förbindelser med 

Stockholm 
    

     

Åtgärder som faller bort 

från befintlig plan 
    

     

Samlad bedömning     

 

Figur 5 Bedömningsmatris för prioriteringarnas påverkan på respektive 

fokusområde. 

Positiv miljöpåverkan Markeras med grön färg 

Inte betydande miljöpåverkan Markeras med gul färg 

Negativ miljöpåverkan Markeras med rosa färg 

Både positiv och negativ miljöpåverkan Markeras med blå färg 

 

Figur 6 Bedömningsskala för miljöbedömningen. 
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Bedömningsgrunder för betydande miljöpåverkan 

I bedömningen av vilken betydande miljöpåverkan som planen kan få på 

respektive miljöaspekt har kriterier för betydande positiv och negativ miljö-

påverkan tagits fram enligt tabellen nedan.  

Miljöaspekt Betydande positiv miljöpå-

verkan 

Betydande negativ miljöpå-

verkan 

KLIMAT 

Klimatfaktorer 

Åtgärden innebär en minsk-

ning av utsläpp av klimatpå-

verkande gaser. 

Åtgärden bedöms innebära en 

ökning av utsläpp av klimatpå-

verkande gaser. 

HÄLSA OCH LIVSKVALITET 

Befolkning 

Åtgärden innebär att fler får 

tillgång till kollektivtrafik för 

huvuddelen av sitt resbehov. 

Åtgärden innebär att kollektiv-

trafikutbudet minskar eller blir 

mer svårtillgängligt för olika 

grupper eller geografier. 

Människors hälsa 

Åtgärden innebär en ökning av 

det aktiva resandet eller att 

trafiksäkerheten ökar i trans-

portsystemet som helhet, men 

särskilt för oskyddade trafikan-

ter. 

Åtgärden innebär en minsk-

ning av det aktiva resandet 

eller att trafiksäkerheten mins-

kar i transportsystemet som 

helhet, men särskilt för oskyd-

dade trafikanter. 

LANDSKAP 

Biologisk mångfald, 

växtliv, djurliv 

Åtgärden innebär att transport-

systemets intrång, barriärer 

och störningar i ekosystemen 

minskar. 

Åtgärden innebär att transport-

systemet ger ytterligare in-

trång, barriärer och störningar i 

ekosystemen 

Vatten – ekologiska 

värden 

Åtgärden innebär att ekologisk 

status på några vattenmiljöer i 

länet förbättras- 

Åtgärden innebär att ekologisk 

status på några vattenmiljöer 

riskerar att försämras. 

RESURSER TILLGÄNGLIGA FÖR MÄNNISKAN 

Mark - Skyddsvärda 

områden 

Åtgärden innebär att intrång i 

skyddade områden enligt 7 

kap MB minskar jämfört med 

gällande plan. 

Åtgärden innebär att intrång i 

skyddade områden enligt 7 

kap MB ökar jämfört med gäl-

lande plan. 

 

Figur 7 Kriterier för betydande miljöpåverkan för respektive miljöaspekt. 

Den betydande miljöpåverkan av planförslaget jämförs för respektive mil-

jöaspekt med återstående delar av befintlig plan (nollalternativet), se tabell 

i figur 2. 
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6.2 Klimatfaktorer 

Halland skiljer sig från övriga län i Sverige genom att en ovanligt stor an-

del av klimatgasutsläppen kommer från transporter8. Transportsektorn 

stod 2014 för 74 % av koldioxidutsläppen och ca 46 % av de totala utsläp-

pen av klimatpåverkande gaser (räknat i koldioxidekvivalenter). Personbi-

lar stod för 63 % av transportsektorns koldioxidutsläpp. Lastbilar och bus-

sar stod tillsammans för 34 %. Utrikes flyg och sjöfart ingår inte i redovis-

ningen.  

En reduktion enligt de nya klimatmålen innebär därmed en stor utmaning 

för länet som till stor del behöver lösas genom att utsläppen minskas i 

transportsystemet, både genom energieffektivare transporter och genom 

en övergång till förnybara bränslen eller utsläppsfria fordon. 

Länsstyrelsen i Halland har arbetat med regionala dialoger för att minska 

fossilberoendet i transportsektorn, senast den 1 oktober 2016 i samband 

med Elbilsdagen i Ullared. De åtgärder som utförts är bland annat ladd-

stationer, informationskampanj för hållbart resande, anläggningar för lust-

gasdestruktion på sjukhusen, konvertering från olja/naturgas till pel-

lets, HVO-tankstation för tunga fordon samt utökade elbilspooler. 

Påverkan på klimatet är global, dvs utsläppen från länets transporter på-

verkar mer än planens geografiska avgränsning och länet påverkas av 

klimatpåverkande utsläpp var de än sker. Utsläpp idag påverkar också 

klimatet under lång tid framåt, bortom planens eller miljöbedömningens 

tidshorisont.  

Bedömningen av de olika prioriteringarnas betydande miljöpåverkan på 

miljöaspekten Klimatfaktorer redovisas i tabellen i figur 8. Planförslaget 

innebär sammantaget både positiv och negativ betydande påverkan. Det 

sammantagna utfallet beror dock mycket på vad som slutligen kommer att 

ingå i de mindre specificerade åtgärdsområdena.  

 

                                            
8
  änsstyrelsen o h  eg on  alland (2017)  nerg läget    alland 201  201  
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Prioritering Påverkan på klimatfaktorer 

Fler bostäder och arbetsmarknadsför-

storing genom utvecklad tågtrafik 

- Dubbelspår genom Varberg med resecent-

rum (ingen förändring) 

- Ombyggnad Halmstad C (Ingen föränd-

ring) 

- Samfinansiering av järnvägsåtgärder.  

Betydande positiv påverkan. 

De namngivna objekten är oförändrade från 

tidigare planperiod. Järnvägsåtgärderna innebär 

en minskning av utsläpp av klimatpåverkande 

gaser. 

En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar 

utveckling 

- Kollektivtrafikåtgärder på regionalt vägnät 

- Statlig medfinansiering till kollektivtrafikåt-

gärder på kommunalt vägnät 

Betydande positiv påverkan.  

Åtgärderna avseende kollektivtrafikens bytes-

punkter, samt cykel och bilparkeringar vid byte-

spunkter innebär en ökad marknadsandel för 

kollektivtrafik och minskning av utsläpp av kli-

matpåverkande gaser. 

Cykel för ökad tillgänglighet och ett 

hållbart resande 

- Cykelåtgärder på regionalt vägnät 

Betydande positiv påverkan 

Åtgärderna avseende nya cykelvägar innebär 

ökade marknadsandelar för cykel och minskning 

av utsläpp av klimatpåverkande gaser. 

Ett robust transportsystem för närings-

livets transporter 

- Pott för näringslivets transporter på väg 

153 och 154 

Inte betydande påverkan 

Åtgärderna finns inte utpekade i befintlig plan. 

Mer godstrafik. Styrning av resurser till kollektiv-

trafikens framkomlighet kan minska utsläpp från 

personbilstrafiken. 

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer 

- Trimningsåtgärder på regionalt vägnät 

- Statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- 

och miljöåtgärder på kommunalt vägnät 

- Utbyggnad av väg 940 invid Onsala sam-

hälle 

Inte betydande påverkan 

Framkomlighetsåtgärderna på det regionala 

vägnätet och utbyggnaden av väg 940 finns i 

befintlig plan, ökningen av utsläpp av klimatpå-

verkande gaser bedöms inte påverkas. Åtgärder 

avseende trafiksäkerhet och miljö i det kommu-

nala vägnätet bedöms minska biltrafikens andel.  

Goda förbindelser med Stockholm 

- Driftbidrag till Halmstads flygplats 

Betydande negativ påverkan 

Förlängning av driftbidraget innebär fler flygre-

sor och högre klimatutsläpp. 

Åtgärder som faller bort från befintlig 

plan 

- Industrispår Falkenberg med kombitermi-

nal 

Betydande negativ påverkan 

En kombiterminal innebär en större möjlighet till 

överflyttning av gods från väg till järnväg. När 

denna åtgärd tas bort från planen uteblir den 

förväntade utsläppsminskningen av klimatpå-

verkande gaser.  

 

Figur 8 Bedömning av planförslagets betydande miljöpåverkan på miljöa-

spekten Klimatfaktorer. 
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6.3 Befolkning 

Miljöaspekten befolkning definieras i denna miljöbedömning som Befolk-

ningens tillgänglighet till kollektivtrafik. Detta inbegriper både geografisk 

tillgänglighet och tillgänglighet för olika samhällsgrupper, inkl personer 

med olika typer av funktionsnedsättningar. 

Hela befolkningen hela Halland har och kommer att ha tillgång till kollektiv-

trafik. Vissa har bara 1-3 turer i veckan (genom närtrafiken) medan 

Kungsbackaborna har 100 dagliga förbindelser med Göteborg. För att för-

tydliga vad som avses med god tillgänglighet föreslår vi det geografiska 

kriteriet befolkning inom 1 km från hållplats med minst 10 turer per vardag 

till kommunhuvudort. Inom tätort skulle avståndskriteriet kunna avgränsas 

till 400 meter. Alla bytespunkter och hållplatser skall vara anpassade för 

personer med funktionsnedsättningar. Enligt de analyser som Region Hal-

lands analyser genomförde inför trafikförsörjningsprogrammet bor 96% av 

befolkningen inom 2 km från busslinjer och 86% av befolkningen bor inom 

1 km från busshållplats. Analysen avsåg situationen 2012. 

Bedömningen av de olika prioriteringarnas betydande miljöpåverkan på 

miljöaspekten Befolkning redovisas i tabellen i figur 9. Prioriteringarna i 

planförslaget innebär sammantaget överlag betydande positiv påverkan 

på befolkningens tillgänglighet till kollektivtrafik.  

728



 27 

 

Prioritering Påverkan på Befolkning 

Fler bostäder och arbetsmarknadsför-

storing genom utvecklad tågtrafik 

- Dubbelspår genom Varberg med resecent-

rum (ingen förändring) 

- Ombyggnad Halmstad C (Ingen föränd-

ring) 

- Samfinansiering av järnvägsåtgärder.  

Betydande positiv påverkan. 

De namngivna objekten är oförändrade från 

tidigare planperiod Järnvägsåtgärderna innebär 

fler får tillgång till kollektivtrafik för huvuddelen 

av sitt resbehov. 

En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar 

utveckling 

- Kollektivtrafikåtgärder på regionalt vägnät 

- Statlig medfinansiering till kollektivtrafikåt-

gärder på kommunalt vägnät 

Betydande positiv påverkan.  

Åtgärderna avseende kollektivtrafikens bytes-

punkter, samt cykel- och bilparkeringar vid byte-

spunkter innebär att fler får tillgång till kollektiv-

trafik för huvuddelen av sitt resbehov. 

Cykel för ökad tillgänglighet och ett 

hållbart resande 

- Cykelåtgärder på regionalt vägnät 

Inte betydande påverkan 

Cykelåtgärderna bedöms påverkan på befolk-

ningens tillgång till kollektivtrafik. 

Ett robust transportsystem för närings-

livets transporter 

- Pott för näringslivets transporter på väg 

153 och 154 

Inte betydande påverkan 

Mer styrning av resurser till kollektivtrafikens 

framkomlighet ökar kollektivtrafikens konkur-

renskraft, men innebär inte att fler får tillgång till 

kollektivtrafik. 

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer 

- Trimningsåtgärder på regionalt vägnät 

- Statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- 

och miljöåtgärder på kommunalt vägnät 

- Utbyggnad av väg 940 invid Onsala sam-

hälle 

Inte betydande påverkan 

Framkomlighetsåtgärderna på det regionala 

vägnätet och utbyggnaden av väg 940 finns i 

befintlig plan. Åtgärder avseende trafiksäkerhet 

och miljö i det kommunala vägnätet bedöms 

minska biltrafikens andel. 

Goda förbindelser med Stockholm 

- Driftbidrag till Halmstads flygplats 

Inte betydande påverkan 

Driftbidraget till Halmstads flygplats kan påverka 

kollektivtrafikandelen om det kopplas till stärkta 

kollektivtrafikförbindelser till flygplatsen. 

Åtgärder som faller bort från befintlig 

plan 

- Industrispår Falkenberg med kombitermi-

nal 

Inte betydande påverkan 

Åtgärderna påverkar inte befolkningens tillgång 

till kollektivtrafik. 

 

Figur 9 Bedömning av planförslagets betydande miljöpåverkan på miljöa-

spekten Befolkning. 
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6.4 Människors hälsa 

Människors hälsa definieras i denna miljöbedömning såsom trafiksäker-

hetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter samt aktivt resande.  

När det gäller trafiksäkerheten på vägnätet i Halland finns det ingen tydlig 

trend avseende antal döda och svårt skadade. För oskyddade trafikanter 

har emellertid antalet döda och svårt skadade minskat betydligt, med un-

gefär en halvering mellan 1985 och 2015.  

När det gäller aktivt resande så står gång och cykel för 8-28% av resandet 

enligt resvaneundersökningen 20149. Längst i Kungsbacka och högst i 

Halmstad.  

Bedömningen av de olika prioriteringarnas betydande miljöpåverkan på 

miljöaspekten Människors hälsa redovisas i tabellen i figur 10. Planförsla-

get innebär sammantaget i överlag betydande positiv påverkan på både 

trafiksäkerhetsaspekten, och det aktiva resandet.  

                                            
9
 WSP. 2014.  å reser hallänn ngarna  - Res ane ndersö n ng  alland 201   
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Prioritering Påverkan på Människors hälsa 

Fler bostäder och arbetsmarknadsför-

storing genom utvecklad tågtrafik 

- Dubbelspår genom Varberg med resecent-

rum (ingen förändring) 

- Ombyggnad Halmstad C (Ingen föränd-

ring) 

- Samfinansiering av järnvägsåtgärder.  

Betydande positiv påverkan 

De namngivna objekten är oförändrade 

från tidigare planperiod. Järnvägsåtgårder-

na innebär en ökad konkurrenskraft för 

kollektivtrafiken och därmed trafiksäker-

hetshöjande för oskyddade trafikanter. 

En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar 

utveckling 

- Kollektivtrafikåtgärder på regionalt vägnät 

- Statlig medfinansiering till kollektivtrafikåt-

gärder på kommunalt vägnät 

Betydande positiv påverkan.  

Kollektivtrafikåtgärderna på vägnätet inne-

bär en stärkt busstrafik och därmed trafik-

säkerhetsförbättringar för oskyddade trafi-

kanter. 

Cykel för ökad tillgänglighet och ett 

hållbart resande 

- Cykelåtgärder på regionalt vägnät 

Betydande positiv påverkan.  

Förbättrade möjligheter för cykeltrafik inne-

bär en ökning av det aktiva resandet och 

bättre trafikslagsseparering förbättrar tra-

fiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

Ett robust transportsystem för närings-

livets transporter 

- Pott för näringslivets transporter på väg 

153 och 154 

Inte betydande påverkan 

Dessa åtgärder innebär vissa trafiksäker-

hetshöjande effekter, men huvudfokus är 

framkomlighet.  

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer 

- Trimningsåtgärder på regionalt vägnät 

- Statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- 

och miljöåtgärder på kommunalt vägnät 

- Utbyggnad av väg 940 invid Onsala sam-

hälle 

Betydande positiv påverkan.  

Ytterligare medel till trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder på kommunalt vägnät förbätt-

rar trafiksäkerheten för oskyddade trafikan-

ter. 

 

Goda förbindelser med Stockholm 

- Driftbidrag till Halmstads flygplats 

Inte betydande påverkan 

Ingen påverkan på trafiksäkerhet eller ak-

tivt resande. 

Åtgärder som faller bort från befintlig 

plan 

- Industrispår Falkenberg med kombitermi-

nal 

Inte betydande påverkan 

Ingen påverkan på trafiksäkerhet eller ak-

tivt resande.   

 

Figur 10 Bedömning av planförslagets betydande miljöpåverkan på miljö-

aspekten Människors hälsa. 
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6.5 Biologisk mångfald, växtliv, djurliv  

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv definieras i denna miljöbedömning 

såsom planens påverkan på grön och blå infrastruktur, vilket innebär 

samtliga aspekter som rör biologisk mångfald i land- och vattenmiljöer. 

Åtgärdsvalsstudien för länsväg 153 och 154 (det största tillkommande åt-

gärdsområdet) tar inte upp påverkan på naturmiljöer specifikt, men beskri-

ver Ätradalen-Högvadsån enligt följande: Stora geovetenskapliga värden 

och en särpräglad topografi. Rikt växt- och djurliv med många hotade och 

sårbara arter.  

Bedömningen av de olika prioriteringarnas betydande miljöpåverkan på 

miljöaspekten Biologisk mångfald, växtliv, djurliv redovisas i tabellen i figur 

11. Planförslaget innebär sammantaget betydande positiv miljöpåverkan 

utöver det som finns i tidigare plan, främst genom att Inre kustvägen fär-

digställts och industrispår med kombiterminalen i Falkenberg tagits bort 

från planen. Kollektivtrafikåtgärderna minskar sannolikt också fordonstrafi-

ken på hela vägnätet i länet och därmed också riskerna för faunan. 
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Prioritering Påverkan på Biologisk mångfald 

Fler bostäder och arbetsmarknadsför-

storing genom utvecklad tågtrafik 

- Dubbelspår genom Varberg med resecent-

rum (ingen förändring) 

- Ombyggnad Halmstad C (Ingen föränd-

ring) 

- Samfinansiering av järnvägsåtgärder.  

Inte betydande påverkan 

De namngivna objekten är oförändrade från 

tidigare planperiod. Järnvägsåtgärderna är inte 

specificerade, men innebär sannolikt en liten 

ökning av barriärer och störningar i ekosyste-

men. 

En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar 

utveckling 

- Kollektivtrafikåtgärder på regionalt vägnät 

- Statlig medfinansiering till kollektivtrafikåt-

gärder på kommunalt vägnät 

Betydande positiv påverkan.  

Kollektivtrafikåtgärderna på vägnätet innebär en 

stärkt busstrafik en viss minskning av trafikska-

dade djur och fåglar. 

Cykel för ökad tillgänglighet och ett 

hållbart resande 

- Cykelåtgärder på regionalt vägnät 

Inte betydande påverkan.  

Cykelåtgärderna på det regionala vägnätet att 

transportsystemets intrång, kan innebära en 

liten ökning av barriärer och störningar i ekosy-

stemen. 

Ett robust transportsystem för närings-

livets transporter 

- Pott för näringslivets transporter på väg 

153 och 154 

Betydande negativ påverkan.  

Åtgärderna på väg 153 och 154 kan innebära 

en liten ökning av barriärer och störningar i 

ekosystemen. I bedömningen antar vi att detta 

kommer att ske, men med god planering kan 

den negativa påverkan minimeras. 

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer 

- Trimningsåtgärder på regionalt vägnät 

- Statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- 

och miljöåtgärder på kommunalt vägnät 

- Utbyggnad av väg 940 invid Onsala sam-

hälle 

Inte betydande påverkan.  

De namngivna objekten är oförändrade från 

tidigare planperiod. Viss påverkan från trim-

ningsåtgärder och utbyggnad som är kvar från 

tidigare planperiod. 

Goda förbindelser med Stockholm 

- Driftbidrag till Halmstads flygplats 

Inte betydande påverkan 

Förlängningen av bidraget bedöms endast 

få liten påverkan 

Åtgärder som faller bort från befintlig 

plan 

- Industrispår Falkenberg med kombitermi-

nal 

Betydande positiv påverkan  

Genom att åtgärderna tagits bort bedöms pla-

nen innebära att transportsystemets intrång, 

barriärer och störningar i ekosystemen minskar. 

 

Figur 10 Bedömning av planförslagets betydande miljöpåverkan på miljö-

aspekten Biologisk mångfald, växtliv, djurliv. 
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6.6 Vatten – ekologiska värden 

Vatten – ekologiska värden definieras i denna miljöbedömning såsom pla-

nens påverkan på biologisk mångfald i vattenmiljöer. 

Bedömningen av de olika prioriteringarnas betydande miljöpåverkan på 

miljöaspekten Vatten – ekologiska värden redovisas i tabellen i figur 11. 

Planförslaget innebär sammantaget ingen betydande miljöpåverkan utöver 

det som finns i tidigare plan. Det sammantagna utfallet beror dock mycket 

på vad som inkluderas i de mindre specificerade åtgärdsområdena.  
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Prioritering Påverkan på Vatten – ekologiska värden 

Fler bostäder och arbetsmarknadsför-

storing genom utvecklad tågtrafik 

- Dubbelspår genom Varberg med resecent-

rum (ingen förändring) 

- Ombyggnad Halmstad C (Ingen föränd-

ring) 

- Samfinansiering av järnvägsåtgärder.  

Inte betydande påverkan 

De namngivna objekten är oförändrade från 

tidigare planperiod. Järnvägsåtgärderna är inte 

specificerade, men innebär sannolikt en ökad 

risk för påverkan på den ekologiska statusen för 

någon vattenmiljö. 

En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar 

utveckling 

- Kollektivtrafikåtgärder på regionalt vägnät 

- Statlig medfinansiering till kollektivtrafikåt-

gärder på kommunalt vägnät 

Inte betydande påverkan 

Kollektivtrafikåtgärderna bedöms inte som hel-

het innebära att den ekologiska statusen på 

några vattenmiljöer i länet försämras. 

Cykel för ökad tillgänglighet och ett 

hållbart resande 

- Cykelåtgärder på regionalt vägnät 

Inte betydande påverkan 

Cykelåtgärderna bedöms inte som helhet inne-

bära att den ekologiska statusen på några vat-

tenmiljöer i länet försämras. 

Ett robust transportsystem för närings-

livets transporter 

- Pott för näringslivets transporter på väg 

153 och 154 

Betydande negativ påverkan  

Åtgärder på väg 153 och 154 kan påverka vat-

tentäkter och ekologiska värden i främst Ätrans 

dalgång som är viktiga att beakta. 

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer 

- Trimningsåtgärder på regionalt vägnät 

- Statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- 

och miljöåtgärder på kommunalt vägnät 

- Utbyggnad av väg 940 invid Onsala sam-

hälle 

Inte betydande påverkan 

Dock kvarstår påverkan från trimningsåtgärder 

och utbyggnad som är kvar från tidigare planpe-

riod. 

Goda förbindelser med Stockholm 

- Driftbidrag till Halmstads flygplats 

Inte betydande påverkan 

Förlängningen av bidraget bedöms endast få 

liten påverkan. 

Åtgärder som faller bort från befintlig 

plan 

- Industrispår Falkenberg med kombitermi-

nal 

Betydande positiv miljöpåverkan  

Genom att ett utpekat objekt från tidigare plan-

period tagits bort bedöms planen minska risken 

för att den ekologiska statusen på vattenmiljöer i 

länet försämras. 

 

Figur 11 Bedömning av planförslagets betydande miljöpåverkan på miljö-

aspekten Vatten – Ekologiska värden. 
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6.7 Mark - Skyddsvärda områden 

Med detta område menar vi planens direkta och indirekta påverkan, ge-

nom samhällsutvecklingen som planen stöttar i sina prioriteringar, i förhål-

lande till mark- och skyddade områden (3-4 och 7 kap. miljöbalken). 

Bedömningen av de olika prioriteringarnas betydande miljöpåverkan på 

miljöaspekten Mark - Skyddsvärda områden redovisas i tabellen i figur 12. 

Planförslaget innebär sammantaget betydande positiv miljöpåverkan 

främst genom att kombiterminalen i Falkenberg (industrispåret skulle be-

röra riksintresse för kulturmiljö) faller bort. Det sammantagna utfallet beror 

dock mycket på vad som inkluderas i de mindre specificerade åtgärdsom-

rådena. I valet av delobjekt i åtgärdsområdena bör därför stor hänsyn tas 

till direkta och indirekta konsekvenser på utpekade eller skyddade områ-

den. 
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Prioritering Påverkan på Vatten – ekologiska värden 

Fler bostäder och arbetsmarknadsför-

storing genom utvecklad tågtrafik 

- Dubbelspår genom Varberg med resecent-

rum (ingen förändring) 

- Ombyggnad Halmstad C (Ingen föränd-

ring) 

- Samfinansiering av järnvägsåtgärder. 

Inte betydande påverkan 

De namngivna objekten är oförändrade från 

tidigare planperiod. Järnvägsåtgärderna är inte 

specificerade, men innebär sannolikt en ökad 

risk för påverkan på den ekologiska statusen för 

någon vattenmiljö. 

En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar 

utveckling 

- Kollektivtrafikåtgärder på regionalt vägnät 

- Statlig medfinansiering till kollektivtrafikåt-

gärder på kommunalt vägnät 

Inte betydande påverkan.  

Kollektivtrafikåtgärderna bedöms inte som hel-

het innebära att den ekologiska statusen på 

några vattenmiljöer i länet försämras. 

Cykel för ökad tillgänglighet och ett 

hållbart resande 

- Cykelåtgärder på regionalt vägnät 

Inte betydande påverkan.  

Cykelåtgärderna bedöms inte som helhet inne-

bära att den ekologiska statusen på några vat-

tenmiljöer i länet försämras. 

Ett robust transportsystem för närings-

livets transporter 

- Pott för näringslivets transporter på väg 

153 och 154 

Betydande negativ påverkan.  

Åtgärder på väg 153 och 154 kan påverka vat-

tentäkter och ekologiska värden i främst Ätrans 

dalgång som är viktiga att beakta. 

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer 

- Trimningsåtgärder på regionalt vägnät 

- Statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- 

och miljöåtgärder på kommunalt vägnät 

- Utbyggnad av väg 940 invid Onsala sam-

hälle 

Inte betydande påverkan 

Dock kvarstår påverkan från trimningsåtgärder 

och utbyggnad som är kvar från tidigare planpe-

riod. 

Goda förbindelser med Stockholm 

- Driftbidrag till Halmstads flygplats 

Inte betydande påverkan 

Förlängningen av bidraget bedöms endast få 

liten påverkan. 

Åtgärder som faller bort från befintlig 

plan 

- Industrispår Falkenberg med kombitermi-

nal 

Betydande positiv miljöpåverkan 

Genom att åtgärderna tagits bort bedöms netto-

effekten bli betydande positiv miljöpåverkan.  

 

Figur 12 Bedömning av planförslagets betydande miljöpåverkan på miljö-

aspekten Mark – Skyddsvärd områden. 
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7. Samlad miljöbedömning 

I tabellen i figur 13 sammanfattas planförslagets bedömda betydande mil-

jöpåverkan jämfört med tidigare plan. Sammantaget innebär planförsla-

gets prioriteringsområden betydande positiv miljöpåverkan på fokusområ-

det Hälsa och livskvalitet medan planen för fokusområdena Klimat, Land-

skap, och Resurser tillgängliga för människan kan innebära både positiv 

och negativ miljöpåverkan. Det är endast det förlängda driftbidraget till 

flygplatsen som bedöms innebära betydande negativ miljöpåverkan på 

klimatfaktorer. 

Genom att en stor del av åtgärderna preciseras senare är det emellertid 

av stor vikt att miljökonsekvenserna beaktas när medel ut planen senare 

ska fördelas på enskilda objekt.  

 

 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN PÅ FOKUSOMRÅDE 

Prioritering i infrastruktur-

planen 

KLIMAT 
HÄLSA OCH 

LIVSKVALITET 
LANDSKAP 

RESURSER 

TILLGÄNG-

LIGA FÖR 

MÄNNISKAN 

     

Fler bostäder och arbets-

marknadsförstoring genom 

utvecklad tågtrafik 

Positiv  Positiv  
Inte bety-

dande 

Inte bety-

dande 

En attraktiv kollektivtrafik för 

en hållbar utveckling 
Positiv Positiv  Positiv  

Inte bety-

dande 

Cykel för ökad tillgänglighet 

och ett hållbart resande 
Positiv  Positiv  

Inte bety-

dande 

Inte bety-

dande 

Ett robust transportsystem 

för näringslivets transporter 

Inte bety-

dande 

Inte bety-

dande 
Negativ Negativ 

Attraktiva stads- och lands-

bygdsmiljöer 

Inte bety-

dande 
Positiv  

Inte bety-

dande 

Inte bety-

dande 

Goda förbindelser med 

Stockholm 
Negativ 

Inte bety-

dande 

Inte bety-

dande 

Inte bety-

dande 

Åtgärder som faller bort från 

befintlig plan 
Negativ 

Inte bety-

dande 
Positiv  Positiv  

     

Samlad bedömning Positiv o 

negativ 
Positiv  

Positiv o 

negativ 

Positiv o 

negativ 

 

Figur 13 Samlad bedömning per fokusområde. I de fall det bedöms bli 

positiv eller negativ betydande miljöpåverkan på någon miljöaspekt inom 

något fokusområde har det kommit med till denna tabell. 
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8. Osäkerheter i miljöbedömningen 

Den regionala infrastrukturplanen är till skillnad mot tidigare planerings-

omgångar indelad i prioriteringar, där innehållet inom ramen för respektive 

prioritering och åtgärdsområde till stor del bestäms senare. 

Detta gäller i synnerhet de investeringar som sker i den senare delen av 

planperioden. Detta innebär också att miljöbedömningen blir mer översikt-

lig för planperiodens senare delar och därför främst underlag för uppfölj-

ningen av miljökonsekvenserna och en precisering av miljöbedömningen 

till nästa planeringsomgång.  

De delar av miljöbedömningen som är mest säkra avser miljöbedömning-

en under fokusområdena Klimat och Hälsa och livskvalitet, eftersom både 

de ingående åtgärderna dels styr transportsystemet mot högre energief-

fektivitet och med ett ökat fokus på attraktiva miljöer och aktivt resande.  

För fokusområdena Landskap och Resurser tillgängliga för människan är 

bedömningen något mindre säker, främst för att miljökonsekvenserna be-

ror mycket på vilka trimningsåtgärder på regionalt vägnät som kommer att 

ske och hur de tar hänsyn till landskap och skyddade områden. 
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9. Planens bidrag till uppfyllelse av 
miljökvalitetsmålen 

Den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålen 2016 visar liksom före-

gående år att inget av målen bedöms som möjligt att nå i sin helhet i Hall-

and, se figur 14. För Hallands del är utmaningarna fortfarande stora vad 

gäller försurningstillstånd, antal hudcancerfall, exploatering av jordbruks-

mark, fysisk påverkan i vatten samt de miljömål och preciseringar som 

påverkas av ett intensivt brukande. Till viss del gäller emellertid det om-

vända i inlandet, där brist på brukare leder till att marker växer igen. 

De tre mål som ännu uppvisar en negativ trend är Myllrande våtmarker, 

Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv. Utvärderingen 2016 

visar dock en förbättring för miljömålet Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, som inte längre bedöms ha en negativ trend. Ändringen baseras 

främst på att en liten återhämtning nu kan ses för Kattegatts torskbestånd. 

För Ingen övergödning ses en fortsatt positiv utveckling i länet där arbetet 

med minskat näringsläckage gett resultat. Liksom tidigare uppvisar även 

miljömålet Bara naturlig försurning en positiv trend vad gäller precisering-

en om försurande nedfall. Här bedöms dock den sammantagna trenden 

för målet som helhet vara neutral, mycket baserat på osäkerheter kring 

återhämtningen i mark och vatten. Neutral trend bedöms också för Frisk 

luft, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvali-

tet samt Levande skogar (Skogsstyrelsens bedömning). 

För det stora och komplexa målet God bebyggd miljö bedöms tillräckliga 

underlag saknas för att möjliggöra en korrekt bedömning av trenden. 

Denna anges därför som oklar. 

För Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö 

görs ingen regional bedömning av måluppfyllelsen, utan här gäller de nat-

ionella bedömningarna. 

Planförslaget har en längre tidshorisont än miljökvalitetsmålen, och de 

tillkommande medlen ligger i huvudsak i slutet av planperioden. Planen 

bedöms dock med sin förändrade inriktning och styrning till samplanering 

och åtgärder för kollektivtrafik och cykel att även på kort sikt bidra till upp-

fyllelsen sex av miljökvalitetsmålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, 

Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, samt God be-

byggd miljö, se figur 14. 
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Miljökvalitetsmål Trend 2015-2016 Bidrar planen till 

måluppfyllelse? 

Begränsad klimatpåverkan Ej regional bedömning JA 

Frisk luft Neutral JA 

Bara naturlig försurning Neutral JA 

Giftfri miljö Neutral JA 

Skyddande ozonskikt Ej regional bedömning NEJ 

Säker strålmiljö Ej regional bedömning NEJ 

Ingen övergödning Positiv JA 

Levande sjöar och vattendrag Neutral NEJ 

Grundvatten av god kvalitet Neutral NEJ 

Hav i balans samt levande kust och skär-

gård 
Neutral NEJ 

Myllrande våtmarker Negativ NEJ 

Levande skogar Neutral NEJ 

Ett rikt odlingslandskap Negativ NEJ 

God bebyggd miljö Underlag saknas JA 

Ett rikt växt- och djurliv Negativ NEJ 

 

Figur 14 Bedömning av planens bidrag till uppfyllelse av miljökvalitetsmå-

len . 
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10. Uppföljning 

Enligt 6 kap. 18 § miljöbalken ska Region Halland som beslutande myn-

dighet skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens 

genomförande faktiskt medför. Denna uppföljning ska göras för att region-

en ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte 

identifierats och kunna vidta lämpliga åtgärder för avhjälpande (avseende 

betydande negativ miljöpåverkan). 

Hittills har de regionala infrastrukturplanerna - inklusive den för Halland - 

främst följts upp avseende ekonomi och hur medel tilldelats till de olika 

objekten och åtgärdsområdena. Hos Trafikverket sker årligen en mer de-

taljerad uppföljning av längden cykelväg som har byggts i de olika Trafik-

verksregionerna, av de totala utsläppen från trafiksystemet i en region, hur 

överflyttning mellan färdsätt ser ut totalt i en region osv. 

I MKB:n för den förra planperioden föreslogs att det i samband med en 

genomgång av planen där man går igenom eventuella avvikelser och vad 

de har haft för betydelse för olika miljöaspekter. I MKB:n för den regionala 

infrastrukturplanen för den innevarande/gällande planperioden 2014-2025 

identifierades två objekt som kan ge betydande negativ miljöpåverkan: 

 Väg 940 (negativ eller mycket negativ påverkan på fokusområdet 

landskap och negativ påverkan på fokusområdet klimat) 

 GC-vägar, inkl. Kattegattleden (negativ påverkan på areella näring-

ar om åtgärder genomförs i ogynnsamt läge) 

 Industrispår och kombiterminal i Falkenberg (negativ påverkan på 

areella näringar samt negativ påverkan på övriga aspekter inom fo-

kusområdet landskap om åtgärden genomförs i ogynnsamt läge) 

Eftersom de två första av dessa investeringar kvarstår i planen och ännu 

inte genomförts är det viktigt att dessa åtgärder fortsatt följs upp avseende 

betydande miljöpåverkan. Uppföljningen bör dels göras på objektsnivå 

utifrån de konsekvensanalyser som legat till grund för respektive objekt, 

men även på systemnivå för planen som helhet, även om orsakssamban-

den inte kan bli helt entydiga.  

Uppföljning av faktisk miljöpåverkan kan ske genom indikatorer, kopplade 

till de fyra fokusområdena, exempelvis som visas i figur 15. Uppföljningen 

bör ske som en del av analysen inför nästa planperiod. 
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Klimat 

Planens påverkan på utsläpp av koldioxid (CO2) 

Planens påverkan marknadsandelar för person- och godstransporter 

med olika transportslag 

Hälsa och livsmiljö 

Trafikvolym cykel, exempelvis genom cykelräkningar och resvaneun-

dersökningar. 

Olycksstatistik kopplat till trafikstråk som berörs av åtgärder i planen. 

Landskap 

Statistik över trafikdödade djur. 

Areal ianspråktagen naturmark för ny infrastruktur. 

Resurser tillgängliga för människan 

Andel mark i skyddade naturområden som tas i anspråk för ny infra-

struktur.  

 

Figur 15 Exempel på indikatorer för uppföljning av miljöaspekterna inom 

respektive fokusområde. 
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Sammanfattning 

Region Halland har ett regionalt utvecklingsansvar och ska upprätta förslag till en regional 
infrastrukturplan. Detta planförslag omfattar perioden 2018-2029. Nu gällande plan sträcker sig från 
år 2014-2025. Planförslaget innebär en förlängning och uppdatering av tidigare plan, vilket innebär 
att majoriteten av medlen i planen redan är intecknade. Ramen för Hallands regionala 
infrastrukturplan är på 1189 miljoner kronor plus de medel som ej förbrukats under åren 2014-2017. 
Nuvarande prognos ger därmed en total ram på omkring 1233 miljoner kronor. I 
infrastruktursammanhang är detta begränsade medel och prioriteringarna blir därför viktiga. 

Halland är en del av ett starkt växande Sydvästsverige och ligger i ett stråk som förbinder två 
nordiska huvudstäder, Oslo och Köpenhamn, och två av tre svenska storstäder. Pendlingsutbytet 
med de omkringliggande länen är stort. Halland kompletterar Göteborgs bostads- och 
arbetsmarknad och det finns starka funktionella samband i hela Sydvästsverige.  Västkuststråket 
med Västkustbanan och E6:an är det högst prioriterade stråket i Halland och investeringar i 
Västkuststråket behövs för att fortsatt kunna utveckla Halland och hela Sydvästsverige och 
därigenom bidra till den svenska tillväxten. 

Planförslaget har ett tydligt fokus på samhällsutveckling och nyttor. I den halländska tillväxtstrategin 
finns mål och strategiska val som planen ska bidra till. Behoven av åtgärder i transportsystemet 
återfinns i den regionala systemanalysen för transportsystemet, som ligger till grund för planen. 
Planen utgår även ifrån regeringens direktiv och de sex prioriterade samhällsutmaningar som 
anges däri. Planen är uppbyggd utifrån sex prioriteringar, vilka utgår ifrån direktivet och 
systemanalysen. 

 

Fördelning av medlen i planen utefter de sex prioriteringarna 

 

22%

10%

11%
13%

42%

2%
Fler bostäder och
arbetsmarknadsförstoring

En attraktiv kollektivtrafik för en
hållbar utveckling

Cykel för ökad tillgänglighet och ett
hållbart resande

Ett robust transportsystem för
näringslivets transporter

Attraktiva stads‐ och
landsbygdsmiljöer

Goda förbindelser med Stockholm
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Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik 
Hallands tillväxt bygger på att fler ska kunna resa till och från arbetet och högre studier utan alltför 
stor miljöpåverkan. För näringslivet är det viktigt att det finns goda möjligheter till utbyte med andra 
företag och att transportera gods. Genom att utveckla tågtrafiken så att kapaciteten och restiderna 
förbättras kommer arbetsmarknaderna att utvidgas och Halland kan i större utsträckning bidra till 
Göteborgs och Skånes bostadsmarknader. 13 500 bostäder ska byggas i Halland under åren 2018-
2029, cirka 10 000 av dessa i stationsnära lägen utmed Västkustbanan. 

Samfinansiering av ombyggnad  Halmstad C, dubbelspår genom Varberg med resecentrum och 
mindre järnvägsåtgärder ingår i denna prioritering. 

En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling 
Kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet behöver stärkas för att främja en mer hållbar 
regional utveckling. Genom att fler väljer kollektivtrafiken kan klimatpåverkan minska och 
resmöjligheterna öka. Utvecklingen av kollektivtrafiken ska fokuseras till kolelktivtrafikstråken där 
det finns förutsättningar för att kollektivtrafiken långsiktigt kan utgöra ett attraktivt alternativ till bilen.  

Om- och nybyggnationer av kollektivtrafikens bytespunkter, parkeringar för cykel och bil vid större 
bytespunkter och framkomlighetsåtgärder för busstrafiken ingår i denna prioritering. 

Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande 
För att främja ett mer hållbart resande och minska klimatpåverkan behöver det ges bättre 
förutsättningar att cykla i Halland. Genom att se till att fler ska vilja och kunna cykla i Halland så 
förbättras tillgängligheten för de som inte har en bil att tillgå, det blir ett mer inkluderande samhälle. 
Utvecklingen av cykelinfrastrukturen kan även bidra till att skapa attraktivitet i såväl stads- som 
landsbygdsmiljöer och att minska trängseln.  

Utbyggnad av nya cykelvägsförbindelser och utbyggnad av cykelväg på Kattegattleden ingår i 
denna prioritering. 

Ett robust transportsystem för näringslivets transporter 
Näringslivet ställer allt högre krav på robustheten i transportsystemet. Ett robust transportsystem är 
en avgörande faktor för näringslivets konkurrenskraft, eftersom det underlättar transportplaneringen 
och innebär en ökad flexibilitet för densamma. Ett konkurrenskraftigt näringsliv med god tillväxt har 
också en positiv verkan för sysselsättningen.  

Åtgärder för att främja näringslivets transporter på väg 153 och 154 ingår i denna prioritering. 

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer 
Hög attraktivitet är ett av de tre målen i den halländska tillväxtstrategin. Både stad och land är 
viktiga för den regionala utvecklingen. Ett fokus på att skapa mer attraktiva miljöer och förbättrad 
tillgänglighet i städer och på landsbygden kan i sin tur även påverka inflyttningen positivt, vilket 
skapar behov av fler bostäder och en större marknad för tjänster och företagande. Hallands 
framtida utmaning inom detta område är att fortsatt erbjuda attraktiva, hållbara och inkluderande 
boende- och livsmiljöer i såväl städer som på landsbygd.  

Framkomlighetsåtgärder, tätortsåtgärder, trafiksäkerhets- och miljöåtgärder samt utbyggnad av väg 
940 invid Onsala samhälle ingår i denna prioritering. 

Goda förbindelser med Stockholm 
Det är av stor vikt att arbeta för fortsatt goda och snabba förbindelser med Stockholm, utifrån de 
huvudstads- och huvudkontorsfunktioner som finns i Stockholmsregionen. Goda förbindelser med 
Stockholm förbättrar förutsättningar för männsikor och företag att bo och verka i Halland och 
stärker Hallands attraktivitet. 

Ett driftbidrag till den regionala flygplatsen i Halmstad ingår i denna prioritering. 
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Halland växer 

I kapitlet ”Halland växer” ges en bild av Halland som län och hur Halland drar nytta av sitt 

geografiska läge i ett starkt växande Sydvästsverige, hur transportsystemet kan bidra till en hållbar 

regional utveckling samt vikten av att infrastrukturplaneringen i större utsträckning sker parallellt 

med övrig samhällsplanering och tillsammans med andra parter. 

I ett starkt växande Sydvästsverige 
Halland ligger i ett geografiskt gynnsamt läge i Västkuststråket, vilket förbinder två nordiska 
huvudstäder, Oslo och Köpenhamn samt vidare mot Hamburg. Samtidigt inkluderar stråket två av 
tre svenska storstäder, Göteborg och Malmö. Den planerade Fehmarn-Bält-förbindelsen kommer 
att stärka stråkets betydelse ytterligare, med ökad kapacitet och kortare restid till Hamburg och 
vidare ut i Europa. I Sverige har tillväxten varit som störst längs kusten från Göteborg ner till 
Malmö. Stråket bidrar till tillväxten i Sverige och Norden. Vikten av goda kommunikationer i stråket 
studeras inom ramen för OECD:s territorial review: Megaregion Western Scandinavia. 

Alltmer av den ekonomiska aktiviteten koncentreras till områden där det bor många människor. Allt 
fler pendlar till arbete och studier och sambanden med närliggande regioner blir allt viktigare. I 
Sydvästsverige kombineras en inflyttning till större tätorter med en inflyttning till kustområden. De 
flesta kustkommuner från Göteborg till Trelleborg har ökat sin befolkning de senaste åren. 

Hela kuststräckan kan betraktas som ett sammanhängande område där invånaren kan få sina 
behov tillfredsställda och där de administrativa gränserna inte märks. Den korta restiden mellan 
orterna har inneburit att en stor del av området är möjlig att ha som sin dagliga aktionsradie. 
Begreppet lokala arbetsmarknadsregioner används för att beskriva inom vilka områden människor 
rör sig geografiskt. Antalet arbetsmarknadsregioner i Sverige har halverats de senaste trettio åren 
vilket tydligt visar att rörligheten ökat. Genom minskade restider och attraktiva resmöjligheter kan 
dagens arbetsmarknadsregioner än mer kopplas samman. Om restiden kortas ned och 
tillgängligheten ökar kan hela Sydvästsverige bli en funktionell region. 

Västkustbanan är ryggraden för en hållbar regional utveckling 
Västkustbanans betydelse för fortsatt tillväxt och regional utveckling i Halland är tydlig. Den är 
identifierad i den halländska tillväxtstrategin och dess betydelse beskrivs ingående såväl i 
Trafikförsörjningsprogrammet ”Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling i Halland 2035” som i 
den regionala systemanalysen för transportsystemet ”Transportsystem för en hållbar regional 
utveckling - Halland 2035”. Västkuststråket med Västkustbanan och E6:an är det högst prioriterade 
stråket i Halland med en internationell, nationell och regional funktion. Investeringar i infrastrukturen 
på Västkustbanan och E6:an behövs för att fortsatt kunna utveckla Halland och hela 
Sydvästsverige. Dessa hanteras till stor del inom ramen för den nationella planen. 

Utbytet med och rörligheten mellan Halland och Västra Götalandsregionen är idag stort och 
utmaningen är att kunna tillgodose resbehoven så att de kan genomföras på ett hållbart sätt. Över 
30 000 personer pendlar dagligen mellan Halland och Västra Götaland. Den goda tillgängligheten 
till Göteborgs arbetsmarknad är en av förklaringarna till den höga förvärvsfrekvensen i Halland och 
Halland bidrar till kompetensförsörjningen i Västra Götalandsregionen genom sin närhet till detta 
storstadsområde.  
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Utöver det omfattande pendlingsutbytet med Göteborg finns även flera starka pendlingsrelationer 
inom Halland, huvudsakligen längs med kusten. Den inomregionala pendlingen är framförallt stark 
mellan kommuner som gränsar till varandra, men det framgår också att alla kommuner utom 
Kungsbacka har starka pendlingsrelationer med Halmstad.  

 

Pendlingsutbytet med västra Skåne är inte lika utvecklat som kopplingen mellan Göteborgsområdet 
och Halland, men här finns en stor potential. Genom öppningen av Hallandsåstunneln och det 
planerade dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria utökas kapaciteten och restiderna sänks. 
Utbytet mellan Halland och Helsingborg samt vidare mot Malmö och övriga Öresundsregionen kan 

Pendling till och från Göteborg, 2014 
©Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa SCB

Bruttopendling mellan kommuner, 2014 
©Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa SCB
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stärkas och utökas. Det tredje största pendlingsutbytet är med Stockholms län. Förbindelserna med 
Stockholm är viktiga även för de många huvudstads- och huvudkontorsfunktioner som finns i 
staden. 

Det går bra för Halland 
Det går bra för Halland i många avseenden. Hela Halland växer och förväntas fortsätta växa, främst 
längs med kusten och i städerna. Befolkning och sysselsättning ökar vilket i sin tur också leder till 
ett ökat resande. I Halland koncentreras befolkningen till kustområdena, framförallt till 
kommunhuvudorterna. Det är även här vi ser den största ökningen av såväl befolkning som 
arbetstillfällen. De senaste åren har dock även befolkningen i inlandet ökat, så som i Hylte 
kommun. Näringslivet är beroende av god framkomlighet i hela transportsystemet och det bor och 
arbetar människor i hela Halland. Det ställer krav på ett transportsystem som fungerar i hela länet 
och som även i framtiden är robust och tillförlitligt. Det behöver skötas så att det inte blir sämre. 
Rörligheten hos invånarna förväntas öka oavsett var i Halland en är bosatt. Att Halland präglas av 
korta avstånd och en ortstruktur med flera förhållandevis jämnbördiga kommunhuvudorter längs 
med kusten är en fördel då det finns flera tydliga målpunkter i länet. Detta innebär att boende på 
landsbygden når någon av dessa större orter inom ett rimligt pendlingsavstånd vilket i sin tur bidrar 
till att det finns goda förutsättningar för hela Halland att utvecklas. 

I Hallands sex kommuner bor cirka 315 000 invånare. Av dem bor nästan 75 procent längs kusten, 
väster om E6:an och Västkustbanan. Tre kommuner har över 60 000 invånare, och fem av de sex 
kommunhuvudorterna ligger liksom flera andra tätorter längs kusten. Hyltebruk och Ullared, som är 
belägna utanför kuststråket är orter som också erbjuder många arbetstillfällen. 

 

 

 

I Halland finns det fler förvärvsarbetande som bor i länet än arbetsplatser. Pendlingen till 
kringliggande län är därmed stor, där storstadsregionen i och runt Göteborg är den starkt 
dominerande arbetsorten. Drygt 32 000 hallänningar pendlar dagligen över en länsgräns. 

Uppskattat bostadsbyggande 2017-2019 
©Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Källa: kommunerna i Halland
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Närheten till Göteborg-Mölndal spelar en viktig roll i Hallands utveckling. Framför allt Kungsbacka, 
men också Varberg, drar nytta av närheten till rikets andra största stad. Befolkningstillväxten är 
som starkast här och driver på utvecklingen inom konsumenttjänsterna. Samtidigt har såväl 
kontorstjänsterna som de producerande verksamheterna ökat i länet, vilket indikerar Hallands 
attraktivitet inte bara för boende utan även för verksamheter i vid bemärkelse. 

Ett Halland i tillväxt innebär att fler ska förflytta sig och understryker behovet av ett 
transportssystem som kan tillgodose de ökade resbehoven på ett hållbart sätt. Att utvecklingen av 
det växande Halland planeras i takt med investeringar i infrastrukturen som gynnar ett hållbart 
resande är av stor vikt. Vid en kartläggning år 2016 planerades det för 9 000 bostäder i Halland 
åren 2017-2019. En ny prognos från 2017 visar på planer för 13 500 nya bostäder i Halland åren 
2018-2021, de allra flesta utmed kusten och i stationsnära lägen. 
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Transportsystemet ska bidra till en hållbar  
regional utveckling 
Grunden och visionen för den regionala utvecklingen i Halland finns beskriven i den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS), Halland bästa livsplatsen. Utveckling av infrastruktur inom 
transportområdet är ett av de verktyg som bidrar till att utveckla Halland till bästa livsplatsen och till 
att nå målen i Tillväxtstrategin. Den regionala infrastrukturplanen är ett av de verktyg som Region 
Halland förfogar över och som ska bidra till att uppfylla de gemensamma mål som är utpekade i 
den halländska tillväxtstrategin; hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete. Region 
Halland bidrar till Hallands utveckling, men det krävs mer än kollektivtrafik och infrastruktur för att 
bygga samhällen och driva utveckling. Samverkan och samarbete är en förutsättning för tillväxt. 

I arbetet med den regionala systemanalysen för transportsystemet, Transportssystem för en hållbar 
regional utveckling - Halland 2035, förstärktes bilden av ett Halland som växer och hur 
transportsystemet kan bidra till en hållbar regional utveckling. Ett antal viktiga slutsatser drogs, vilka 
ligger till grund för prioriteringar och åtgärder i den regionala planen. Det konstaterades att den 
goda tillväxten i Sydvästsverige ger ett ökat transportbehov och en ökad efterfrågan på transporter i 
Halland, där den största ökningen sker längs Västkuststråket. För näringslivets konkurrenskraft är 
ett robust och tillförlitligt transportsystem en förutsättning. Halland präglas av ett transportintensivt 
näringsliv och handeln och transporterna fortsätter att öka. Tillgängligheten i Västkuststråket, inåt 
landet och till hamnarna är viktiga för näringslivet. Generellt konstateras behovet av 
kapacitetsåtgärder på Västkustbanan och av förbättrat underhåll av järnvägs- och vägnätet i länet. 

En allt mer digitaliserad värld kommer att påverka och förändra transporterna och kraven på 
transportsystemet. Nya behov i infrastrukturen kommer att uppkomma och utvecklingen behöver 
fortsatt följas. Samtidigt brottas transportsektorn med att minska sina utsläpp av i första hand 
växthusgaser, vilka idag uppgår till cirka en tredjedel av de totala utsläppen i Sverige. I Halland 
stod transportsektorn för 74 procent av koldioxidutsläppen i länet.  

Fem strategiska planeringsinriktningar identifieras i den regionala systemanalysen för 
transportsystemet, vilka ska bidra till Region Hallands uppfyllnad av nationella och regionala mål: 

 Utvecklade former för samverkan och samplanering, 

 Insatser för att öka det hållbara resandet, 

 Vårda befintligt transportsystem, 

 Stärka stråk och noder, 

 Minska miljö- och klimatpåverkan. 
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I den regionala systemanalysen för transportsystemet identifierades även åtta regionala 

transportstråk. De åtta regionala transportstråken förbinder Halland med viktiga målpunkter på 

såväl kort som långt avstånd och i stråken återfinns de stora regionala och interregionala 

transportflödena. Sammantaget ger stråken en enkel beskrivning av det halländska 

transportsystemet ur såväl ett nationellt som regionalt perspektiv. 

 

Regionala transportstråk 
©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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Tillsammans utvecklar vi Halland 
Region Halland har ett regionalt utvecklingsuppdrag att samordna och leda processer som bidrar till 
regional utveckling och tillväxt. Att regionen är såväl länsplaneupprättare som 
kollektivtrafikmyndighet ökar samordningsmöjligheterna mellan kollektivtrafikens utveckling och 
investeringar i infrastruktur på regionala vägar och till viss del även på järnvägar. Denna regionala 
infrastrukturplan är ett tydligt bidrag till den halländska utvecklingen. 

Kommunerna i Halland är viktiga aktörer i utvecklingen av Halland. Genom det kommunala 
planmonopolet har kommunerna ansvaret för hur bebyggelse- och samhällsplaneringen utformas 
lokalt. Kollektivtrafik och infrastruktur hänger tätt samman med utformning av staden och nya 
bostadsområden. Denna planering bör integreras i samtliga delar av samhällsplaneringsprocessen 
och beaktas i tidiga skeden i kommunens planering. 

Halland befinner sig i samma kontext och geografi som sina grannregioner. Rörlighet av såväl 
människor som gods tar inte hänsyn till några administrativa gränser, vilket innebär att i vissa fall 
kan investeringar utanför länsgränserna ge bättre förutsättningar för tillväxt än investeringar inom 
det egna länet. 

Dialogen, samarbetet och samplaneringen med Trafikverket är en viktig del i utvecklingen av 
kollektivtrafiken och infrastrukturen och därmed också till den halländska utvecklingen i stort. För 
att planeringen av länets transportinfrastruktur ska bidra till en hållbar regional utveckling krävs 
också dialog med andra myndigheter och aktörer, bland annat Länsstyrelsen och näringslivet. En 
god kännedom om näringslivets utmaningar och behov krävs för att underlätta för företag att verka 
och drivas i Halland. 

Regionsamverkan med Västra Götalandsregionen och Sydsverige 
Halland har ett stort utbyte med de omkringliggande länen och det finns starka funktionella 
samband i Sydvästsverige. Halland kompletterar Göteborgs bostadsmarknad och Kungsbacka, 
Varberg och Falkenbergs kommun ingår i Göteborgs arbetsmarknadsregion. Region Hallands 
investering och samverkan med Västra Götalandsregionen inom Västsvenska paketet är ett tydligt 
exempel på hur infrastrukturinvesteringar utanför länet är av vikt för Halland. 

Region Halland har tillsammans med fem andra regioner i Sydsverige; Kalmar, Blekinge, Skåne, 
Kronoberg och Jönköping, beslutat sig om att samverka i ett flertal gemensamma frågor, bland 
annat infrastruktur. Inom Regionsamverkan Sydsverige, som samarbetet kallas har parterna tagit 
fram ett gemensamt positionspapper för infrastruktur och transporter. För utvecklingen av 
transportsystemet i Sydsverige finns följande tre prioriteringar: 

 Interregional tillgänglighet – snabb utbyggnad av två nya stambanor som kopplar 
an till befintliga Västkustbanan, Södra stambanan och anslutande sidobanor, 

 Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av järnvägar och vägar 
som stödjer den flerkärniga ortstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och dess 
omland, 

 Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad transportkapacitet för 
effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet. 
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Förutsättningar och ramverk 
I kapitlet ”Förutsättningar och ramverk” finns en stor mängd information som berör 
transportplanering och den regionala planen, så som hur planeringen av det statliga 
transportsystemet fungerar och vilka mål som planen ska bidra till. I kapitlet redovisas också 
principer och överenskommelser samt information om hur planen tagits fram och hur den följs upp. 

 

Det regionala utvecklingsansvaret och planuppdraget 
Region Halland har ett regionalt utvecklingsuppdrag att samordna och leda processer som bidrar till 
regional utveckling. Som ett led i detta har Region Halland ett statligt uppdrag att ansvara för den 
långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur i länet och att ta fram förslag till regional 
infrastrukturplan för Halland, i egenskap av länsplaneupprättare. Region Halland är även regional 
kollektivtrafikmyndighet och har därmed ansvar för den allmänna kollektivtrafiken och upprättar 
regionalt trafikförsörjningsprogram. 

Inriktningsplaneringen för den kommande planeringsperioden 2018-2029 för den nationella och de 
regionala infrastrukturplanerna har pågått på nationell och regional nivå under 2016. Trafikverket 
har tagit fram förslag till inriktningsunderlag som presenterats för regeringen och 
Näringsdepartementet har anordnat remiss- och dialogmöten. Region Halland har tagit fram en 
regional systemanalys för transportsystemet och inom den sydsvenska regionsamverkan ett 
gemensamt positionspapper. Inriktningsplaneringen följs av åtgärdsplaneringen som innebär att de 
åtgärder som bör prioriteras i nationell och regional plan ska identifieras. 

Infrastrukturpropositonen 
Riksdagen beslutade i december 2016 om infrastrukturpropositionen 2016/17:21 ”Infrastruktur för 
framtiden-innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling”. Beslutet innehåller 
transportpolitiska mål och principer, principer för finansiering, planeringssystemet för 
transportinfrastruktur och den totala ekonomiska ramen för perioden 2018-2029. 
Infrastrukturpropositionen ligger till grund för åtgärdsplaneringen och framtagandet av nya 
nationella och regionala planer. 

Den ekonomiska ramen för trafikslagsövergripande åtgärder i den statliga infrastrukturen för 
perioden 2018-2029 uppgår till 622,5 miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än nu 
gällande plan. Framförallt ökas utrymmet för drift och underhåll (vidmakthållande) av landets 
järnvägar. Även utrymmet för investeringar i den statliga transportinfrastrukturen har ökat. 

Ramen delas in i utveckling och vidmakthållande med följande ekonomiska ramar: 

Utveckling av transportsystemet 333,5 miljarder kronor  

Statliga järnvägar, drift, underhåll och reinvestering 125 miljarder kronor  

Statliga vägar, drift och underhåll 164 miljarder kronor  

 

Den totala ramen på 622,5 miljarder innefattar även de regionala infrastrukturplanerna i hela landet, 
medel till stadsmiljöavtal samt ytterligare ett antal specifika utgiftsposter.  

Direktiv för åtgärdsplaneringen 
Med utgångspunkt från propositionen har regeringen den 24 mars 2017 lämnat direktiv till 
Trafikverket och länsplaneupprättarna, däribland Region Halland, att upprätta förslag till nationell 
plan respektive regionala infrastrukturplaner för perioden 2018-2029. Förslaget ska redovisas till 
regeringen senast den 15 december 2017. 
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De transportpolitiska målen, transportpolitiska principerna, fyrstegsprincipen och ett 
trafikslagsövergripande synsätt ska vara utgångspunkt för Trafikverket och länsplaneupprättarnas 
förslag till åtgärder. Dessutom ska infrastrukturpropositionen utgöra utgångspunkt för Trafikverket 
och länsplaneupprättarnas analyser och förslag till åtgärder. Även regionala systemanalyser för 
transportsystemet utgör en utgångspunkt för länsplaneupprättarna. 

Av direktivet framgår att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas på sikt och 
sträckorna Järna-Linköping samt Lund-Hässleholm byggstartas under planperioden. Det innebär att 
utrymmet för andra investeringar i transportinfrastrukturen under planperioden är begränsat, trots 
att medlen har ökat. 

Trafikverket och länsplaneupprättarna ska i åtgärdsplaneringen tillämpa 6 kap. miljöbalken i syfte 
att kontinuerligt integrera miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling 
främjas. Miljökonsekvenser ska därvid identifieras, beskrivas och bedömas. 

Trafikverket och länsplaneupprättarna ska även redovisa hur planförslagen beaktar sex prioriterade 
samhällsutmaningar som regeringen pekat ut: 

 Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer, 
 Investeringar för ett ökat bostadsbyggande, 
 Förbättra förutsättningarna för näringslivet, 
 Förstärka sysselsättningen i hela landet, 
 Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter, 
 Ett inkluderande samhälle. 

 

Hallands län har fått en preliminär planeringsram för åren 2018-2029 på 1189 miljoner kronor. 
Planeringsramen ska dock justeras i förhållande till verkligt utfall av upparbetade planmedel för 
planperioden 2014-2017 vid utgången av 2017. Den slutliga fördelningen av ramen kommer att 
fastställas av regeringen under våren 2018. 

Region Halland ska i den regionala planen prioritera och fördela dessa statliga medel på olika 
åtgärdsområden, utifrån de förutsättningar som finns beskrivna i direktivet för åtgärdsplaneringen. 
Trafikverket är den myndighet som har ansvar för att genomföra åtgärderna i den regionala 
infrastrukturplanen. Kommunerna ansvarar för de åtgärder som beviljas statlig medfinansiering från 
planen. 
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Nationell och regional plan 
Riksdagen har slagit fast hur stor den ekonomiska ramen är för åtgärder i den statliga 
infrastrukturen under perioden 2018-2029. Den ekonomiska ramen fördelas över två områden: 
utveckling och vidmakthållande av transportsystemet. Utvecklingsmedlen fördelas i sin tur till den 
nationella och de regionala planerna. Trafikverkets och regionernas arbete med att ta fram 
planförslag sker i en samordnad process och sker parallellt på nationell och regional nivå. Båda 
planerna ska vara trafikslagsövergripande. 

Den nationella planen omfattar åtgärder som investeringar i järnvägar och nationella stamvägar 
samt drift och underhåll av vägar och järnvägar och mer därtill. I Halland omfattas samtliga 
järnvägsbanor av den nationella planen: Västkustbanan och de tre regionala banorna: 
Viskadalsbanan, Halmstad-Nässjö järnväg och Markarydsbanan. Av de större vägarna är E6, väg 
25 och 26 nationella stamvägar. Investeringar på dessa järnvägar och vägar finansieras därmed av 
medel från nationell plan utifrån prioriteringar av Trafikverket och regeringen. 

I nationell transportplan för gällande period 2014-2025 ingår tre namngivna objekt som berör 
Halland: 

 Dubbelspår på Västkustbanan genom Varberg med resecentrum, 
 Västsvenska paketet. Ett paket med betydande satsningar på infrastruktur i Västsverige, 

bland annat tågtunneln Västlänken, 
 Kattegattleden. Färdigställande av den första nationella turistcykelleden. Leden sträcker 

sig längs kusten mellan Helsingborg och Göteborg. 
 

Den regionala planen omfattar alla typer av investeringar i den statliga infrastrukturen som inte 
omfattas av nationell plan. Medlen avsätts till åtgärder på regionala vägar, samfinansiering av den 
nationella planen, kollektivtrafikåtgärder, cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder, smärreåtgärder, 
statlig medfinansiering för åtgärder på kommunalt vägnät, bidrag till regional flygplats med mera. 

Vilka typer av investeringar som den regionala planen får innehålla framgår av förordningen 
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur samt förordningen (2009:237) om 
statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera. I bilaga 2 
sammanfattas de investeringar som får rymmas i den regionala planen enligt dessa två 
förordningar. 
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Planeringssystemet 
Planeringen av åtgärder i det statliga transportsystemet sker i flera steg och är en process för 
vilken riksdagen och regeringen sätter ramarna. 

Upplägget för nationell och regionala planer 
Såväl den nationella planen som de regionala transportplanerna omfattar tolv år och aktualiseras 
och förlängs vart fjärde år. Därmed behöver det finnas en långsiktighet och flexibilitet i planerna. 
Det är statliga medel som fördelas till den nationella och de regionala planerna, vars innehåll styrs 
av regeringens direktiv och slutligen även fastställs av regeringen. De första åren av planen 
innefattar i större utsträckning åtgärder som är långt gångna, namngivna och konkreta. De sista 
åren pekas brister och behov ut som behöver åtgärdas men också utredas mer innan de är färdiga 
att byggstartas. Behov och brister som genom åtgärdsvalsstudier blir till konkreta åtgärder, kan 
komma att prioriteras i kommande planomgångar eller genom att Region Halland tar särskilt beslut. 

Trafikverkets planeringsprocess 
Planeringen av åtgärder i transportinfrastrukturen genomförs i två steg. I det första steget, 
inriktningsplaneringen, utreds mål, ekonomiska ramar och inriktning för den kommande 
planeringsperioden. Analysen ligger till grund för den infrastrukturproposition som regeringen 
presenterar med förslag till planeringsram och inriktning för den aktuella planperioden. När 
riksdagen fattat beslut med anledning av propositionen följer det andra steget, åtgärdsplaneringen. 
Trafikverket och planeringsorgan på regional nivå upprättar i detta skede konkreta förslag till nya 
åtgärdsplaner. Regeringen fastställer såväl den nationella som de regionala planerna. De regionala 
planerna fastställs därefter även i respektive region. 

Planeringen av transportinfrastrukturen i landet följer både en politisk och en lagstyrd ordning. Den 
politiska delen utgörs av de tidiga och långsiktiga/strategiska skedena av planeringen. Den politiska 
delen omfattar tidsmässigt cirka fyra år och avslutas med att regeringen fastställer den av 
Trafikverket föreslagna nationella transportplanen samt de 21 länstransportplanerna. För att 
namngivna åtgärder ska tas in i dessa planer ska de föregås av en förberedande studie – en 
åtgärdsvalsstudie. 

 

 

Regeringens planeringsprocess för transportsystemet 

Planläggningsprocessen för åtgärder 
Efter att planerna har fastställts tar genomförandet vid. Enligt väglagen och lag om byggande av 
järnväg ska planläggningsprocessen tillämpas för åtgärder som innebär byggande av väg eller 
byggande av järnväg. Begreppen definieras i väglagen och lag om byggande av järnväg som dels 
att anlägga en ny väg eller järnväg, dels att bygga om en väg eller järnväg. 
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Nationella mål 
Regeringens ambition är att miljöpåverkan från transportsektorn ska minska och tillgängligheten på 
sikt ska utvecklas inom ramen för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor 
och på ett sätt som bidrar till att miljökvalitetsmålen nås och till ökad hälsa. Andra viktiga 
målsättningar för regeringen är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020 och att minst 250 
000 nya bostäder ska byggas till år 2020. Utveckling av transportsystemet på både nationell och 
regional nivå är ett av flera verktyg för att uppnå dessa mål. 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. Utöver detta generationsmål finns preciseringar i form av 16 nationella 
miljökvalitetsmål. Preciseringarna förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet. 
Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. 

De transportpolitiska målen 
Det övergripande målet för den nationella transportpolitiken är att: 

 Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela landet. 

Ett funktionsmål för tillgänglighet och ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa ska bidra till att 
uppfylla det övergripande målet. För såväl funktions- som hänsynsmålet finns ett antal 
preciseringar, vilka återfinns i bilaga 3. 

Funktionsmålet lyder: 

 Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge 
alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det 
vill säga likvärdigt svara mot kvinnors och mäns transportbehov. 

 

Hänsynsmålet lyder: 

 Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att det 
övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra 
till ökad hälsa. 
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Regionala mål 
Regional utvecklingsstrategi och Tillväxtstrategi för Halland 
Det övergripande styrdokumentet i Halland är den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2005–
2020 med visionen: ”Halland – bästa livsplatsen”. Tillväxtstrategin för Halland bygger på RUS och 
har målet: 

 Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 
2020 än år 2014. 

 
Det regionala tillväxtarbetet ska leda till en hållbar regional tillväxt och utveckling. En hållbar tillväxt 
och utveckling tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. 

I Tillväxtstrategin finns strategiska val och prioriteringar. De prioriteringar som har en tydlig koppling 
till transportsystemet är knutna till målet Hög attraktivitet. De prioriteringar som finns i 
Tillväxtstrategin, och som utvecklingen av transportsystemet i Halland ska baseras på, är: 

 Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl 
söderut som norrut. Fortsatt arbete för goda förbindelser med Stockholm, 

 Utvecklade former för samverkan och samplanering mellan kollektivtrafik, 
infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering, 

 Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov för att stärka det regionala 
näringslivet, 

 Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som främjar hälsa, företagsamhet, 
innovationer och kultur, 

 Utveckling av livsmiljön för boende och arbete på landsbygden, 
 En koldioxidneutral ekonomi och fossiloberoende transporter, 
 God internationell tillgänglighet. 

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Som regional kollektivtrafikmyndighet ska Region Halland upprätta ett Regionalt 
trafikförsörjningsprogram. I april 2016 antogs programmet: ”Kollektivtrafik för en hållbar regional 
utveckling i Halland 2035”. Det långsiktiga och övergripande målet för kollektivtrafiken i Halland 
som knyter an till Tillväxtstrategin är: 

 Kollektivtrafiken i Halland ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar 
samhällsutveckling. 

Målet indikerar hur nära kollektivtrafiken är förenat med samhällsutveckling i stort och att 
kollektivtrafiken i sig inte är ett mål utan ett verktyg.  

Regional cykelplan 
Som en del av genomförandet av Regional infrastrukturplan 2014–2025 togs 2015 en Regional 
cykelplan fram. 

Visionen i cykelplanen är att: 

 I cykelregionen Halland ska man vilja och kunna cykla. 
Målet är: 

 Ökad andel cykelresor i Halland till år 2025. 
 

För att nå målet krävs en omflyttning från andra trafikslag, främst på kortare sträckor. Det finns en 
stor potential till ökad cykling i Halland, främst inom tätorter och mellan närliggande tätorter.  
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Finansiering av åtgärder i transportinfrastrukturen 
I Sverige finansieras transportinfrastrukturen huvudsakligen av staten och kommunerna. Vem som 
betalar beror på vem som har ansvaret för en väg eller järnväg – vem som är väghållare. 
Väghållare är antingen staten, kommunen eller en enskild väghållare, till exempel en 
samfällighetsförening. Majoriteten av antalet mil väg i Sverige är enskilda vägar, bestående av 
såväl mindre vägar på landsbygden som av mindre vägar för skogstransporter. De större vägar 
som binder samman olika delar av landet är i mycket stor utsträckning statliga. Av järnvägarna i 
landet är de flesta statliga, stickspår ut till olika industrier utgör generellt ett undantag. 

Via den nationella och de regionala planerna för utveckling av transportsystemet tilldelar regeringen 
pengar för att bygga ny och underhålla den statliga transportinfrastrukturen. Pengarna hanteras av 
Trafikverket som har ansvaret för all statlig transportinfrastruktur. 

Gemensamma finansieringsformer 

Samfinansiering: 

 Gemensam finansiering mellan nationell och regional plan, det vill säga endast 
statliga medel används. Exempelvis när medel från den regionala planen 
samfinansierar en åtgärd i den nationella planen. 

 

Medfinansiering: 

 Finansiering med icke-statliga medel till en åtgärd i nationell eller regional plan, 
exempelvis genom regionen, kommunen eller ett företag. 

 

Statlig medfinansiering: 

 Finansiering med statliga medel från nationell eller regional plan till åtgärder som 
genomförs av annan aktör än staten (Trafikverket). Exempelvis åtgärder på 
kommunalt vägnät. 
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Finansieringsprinciper och åtaganden 
Sedan en lång tid tillbaka har med- och samfinansiering av statlig transportinfrastruktur förekommit 
i Halland. Trafikverket har generellt i uppdrag att pröva möjligheterna till medfinansiering för statlig 
infrastruktur och det har blivit allt vanligare med gemensam finansiering i olika former. 
Utgångspunkten för urvalet av åtgärder är de transportpolitiska målen, bland annat att åtgärderna 
ska vara samhällsekonomiskt lönsamma. All sam- och medfinansiering ska utgå ifrån uppskattade 
nyttor hos medfinansiärerna. 

Till åtagandena om sam- och medfinansiering av statlig infrastruktur bör läggas de andra 
åtaganden som kommuner och regioner gör för att transportsystemet ska fungera. Det kan vara 
kommunala investeringar i infrastruktur eller ny bebyggelse. Ett stort åtagande för Region Halland 
är driften av den regionala kollektivtrafiken som kostar cirka 3-4 gånger mer än medlen i den 
regionala planen per år. 

Medlen i den regionala planen räcker inte till att täcka det behov av åtgärder som finns. Med grund i 
parternas olika nyttor samt det begränsade utrymmet i planen finns idag följande 
finansieringsprinciper i Halland: 

 Kommunerna har möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för åtgärder på 
kommunalt vägnät för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder. Upp till 
50 procent medfinansiering kan beviljas utifrån de årliga tillgängliga medlen i 
regional plan. Ansökan sker årligen till Trafikverket, för kollektivtrafikåtgärder sker 
ansökan genom Hallandstrafiken. 

 
 Utbyggnad av cykelvägar har både en regional och en lokal/kommunal nytta och 

finansieras därmed till 50 procent genom medel i regional plan och till 50 procent 
av berörd kommun, genom kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur. 
Prioritering av utbyggnader av cykelvägar längs regionala vägar sker i den 
regionala cykelplanen. 

 
 Vid etablering av nya stationer finansieras inte stationshus och plattformar med 

tillhörande funktioner inom ramen för den regionala planen. 
 

 Åtgärder på regionala vägar kan initieras av andra aktörer än planupprättaren. 
Den andra aktören finansierar i dessa fall åtgärden till 100 procent. 

 
 Åtgärder på regionalt vägnät till följd av kommunala exploateringar ska inte 

finansieras via planen. 
 

Åtaganden 
Det finns redan gällande avtal, avsiktsförklaringar och överenskommelser som påverkar den 
kommande planeringsperioden för den nationella och regionala planen. Dessa åtaganden berör 
Region Halland, Trafikverket och de halländska kommunerna. 

 Ombyggnad Halmstad C: En avsiktsförklaring har tecknats mellan Trafikverket, 
Region Halland och Halmstads kommun för att åtgärden ska ingå i den nationella 
planen. Åtgärden samfinansieras av Region Halland via den regionala planen 
med 32 miljoner kronor. 

 
 Dubbelspår genom Varberg med resecentrum: Avtal har tecknats mellan 

Trafikverket, Region Halland, Varbergs kommun och Jernhusen. Region Halland 
samfinansierar åtgärden med 220 miljoner kronor och medfinansierar med 70 
miljoner kronor. 

 
 Västsvenska paketet: Paketet innefattar en stor mängd infrastrukturprojekt av 

olika storlek, där den planerade järnvägstunneln Västlänken är det största 
projektet. Region Halland medfinansierar paketet med 180 miljoner kronor. 
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 Hållbart resande Väst: Region Halland medfinansierar kompetens- och 

projektplattformen, för att stärka kommunerna och Hallandstrafikens i deras 
arbete med det hållbara resandet. 

 
 Med grund i den halländska samplaneringsmodellen har avsiktsförklaringar 

tecknats mellan Region Halland och berörda kommuner för tre 
samplaneringsobjekt: Stationshus Hede, Förberedelse för persontågtrafik på 
Markarydsbanan samt Förberedelse för en tågstation i Väröbacka. För 
Stationshus Hede finns även ett genomförandeavtal. 
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Process för framtagande 
Parallellt med framtagandet av den regionala infrastrukturplanen 2018-2029 har Region Halland 
haft flera avstämningar med de halländska kommunerna på både politisk och tjänstemannanivå. 
Trafikverket är en viktig samarbetspart som har bistått med kompetens och synpunkter under 
arbetets gång och avstämningar har även genomförts med Länsstyrelsen. Region Halland har även 
stämt av arbetet på tjänstemannanivå med angränsande län. 

Arbetet grundar sig i den regionala systemanalysen för transportsystemet som togs fram 2016. 
Under framtagandet av såväl systemanalysen som den regionala planen har avstämningar skett 
regelbundet med i första hand Kollinfra-gruppen, där kollektivtrafik- och infrastrukturansvariga i 
kommunerna, Region Halland och Hallandstrafiken deltar. Arbetet har även stämts av med 
kommunala tjänstemän inom Samhällsbyggnadschefsgruppen och ÖP-gruppen. 

På politisk nivå har arbetet kontinuerligt stämts av med Regionstyrelsens tillväxtutskott från 
november 2016 och under hela våren. Därtill har arbetet presenteras inför Kommunberedningen 
och på Regionstyrelsen. Kommunerna har även bjudits in till politiska dialogmöten om planen, där 
de har fått tillfälle att lämna synpunkter. En enighet fanns bland samtliga kommuner om betydelsen 
av Västkuststråket för den regionala utvecklingen. Kommunerna betonade samspelet mellan 
planeringen av infrastruktur och bostäder samt vikten av att det finns utrymme för mindre åtgärder i 
planen. 

Planen ska skickas till regeringen för fastställande senast den 31 januari 2018 och slås fast av 
regeringen under våren 2018 och därefter av Region Hallands Regionfullmäktige. 
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Uppföljning och justeringar av antagen plan 
Regionen kommer årligen att följa upp planens genomförande och sammanfatta det i en 
redovisning, i samverkan med Trafikverket. Uppföljningen kommer att utgå ifrån de sex 
prioriteringarna i planen och hur genomförandet av planen bidrar till en hållbar regional utveckling. 
Budget och utfall kommer även att beskrivas övergripande, för att få en bild av hur medlen 
används. 

Det är regionfullmäktige som fastställer planen utifrån den ekonomiska ram som staten fördelat till 
Halland. I planen framgår vilka åtgärder som ska genomföras under vilka år. Genomförandet 
behöver vara flexibelt och kunna hantera tids- och kostnadsförändringar av projekt. I de fall 
omfördelning av medel under pågående planperiod behöver beslutas, exempelvis med anledningar 
av förseningar, är det regionstyrelsen som har möjlighet att fatta beslut inom totalt givna planramar.
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Prioriteringar i planen 
Den regionala infrastrukturplanen för Halland 2018-2029 har samhällsutveckling i fokus genom 
ökad samplanering, mer hållbart resande och tillväxt för länet och dess företag. De åtgärder som 
prioriteras i planen ska ha en tydlig regional och i vissa fall även nationell nytta. 

I planen finns sex prioriteringar, vilka grundar sig i den regionala systemanalysen för 
transportsystemet ”Transportsystem för en hållbar regional utveckling - Halland 2035”. Den 
regionala planen bygger på dessa sex prioriteringar och inom varje prioritering finns en eller flera 
åtgärdsområden. Prioriteringarna kompletterar varandra och hänger i viss mån ihop. 

Prioriteringarna i planen är följande: 

 Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik, 
 En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling, 
 Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande, 
 Ett robust transportsystem för näringslivets transporter, 
 Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer, 
 Goda förbindelser med Stockholm. 

 

Prioriteringarna inleds med en ingress om nyttor och samhällsutveckling utifrån respektive 
prioritering. Sedan beskrivs vilka typer av åtgärder som behöver genomföras, såväl i nationell som i 
regional plan. Planens medel fördelas på de åtgärdsområden som ligger inom varje prioritering. 

1189 miljoner kronor har tilldelats Region Halland att fördela inom ramen för planen för hela 
perioden 2018-2029, där majoriteten av dessa medel redan är intecknade till åtgärder. Ej 
förbrukade medel under perioden 2014-2017 skjuts också till planen, vilket innebär att totalen 
beräknas landa på cirka 1233 miljoner kronor. Hur dessa medel fördelas på olika åtgärdsområden 
och i tid framgår av bilaga 1: Planens fördelningstabell. 
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Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom 
utvecklad tågtrafik 
Hallands tillväxt bygger på att fler ska kunna resa till och från arbetet och högre studier utan alltför 

stor miljöpåverkan. För näringslivet är det viktigt att det finns goda möjligheter till utbyte med andra 

företag och att transportera gods. Med tanke på Hallands geografiska läge, mitt i ett starkt växande 

Sydvästsverige, är den framtida utmaningen för Halland att kollektivtrafiken och infrastrukturen kan 

hantera det ökade transportbehovet med en växande befolkning. Västkuststråket är det högst 

prioriterade stråket och Västkustbanan ryggraden i det hållbara resandet i Halland och en 

förutsättning för den halländska tillväxten. Flaskhalsar utmed hela Västkustbanan behöver byggas 

bort för att stärka den interregionala tillgängligheten. På de regionala banorna finns möjligheter att 

bättre knyta samman Halland med målpunkter i omkringliggande län. Investeringar på järnvägen är 

i första hand en nationell angelägenhet, vilka ska finansieras genom nationell plan. 

Genom att utveckla tågtrafiken så att kapaciteten och restiderna förbättras kommer 

arbetsmarknaderna att utvidgas och Halland kan i större utsträckning bidra till Göteborgs och 

Skånes bostadsmarknader. 13 500 bostäder ska byggas i Halland under åren 2018-2021, cirka 10 

000 av dessa i stationsnära lägen utmed Västkustbanan. Med goda kommunikationer finns även 

möjligheter för nya företagsetableringar i länet, vilket redan nu är en stark trend. 

 

 

Visionsbild Tullkammarkajen i Halmstad, Nyréns arkitektkontor 

Västkustbanan har en internationell, nationell och regional funktion i ett stråk som förbinder Oslo 
med Hamburg via Göteborg, Halland, Malmö och Köpenhamn. Västkuststråket med Västkustbanan 
är identifierat som det viktigaste stråket för Hallands utveckling och restiden bör därför minska 
mellan orterna utmed banan. Att en utbyggnad av dubbelspår på hela banan mellan Göteborg och 
Malmö blir verklighet är en förutsättning för att kunna utnyttja Västkustbanans fulla potential. 
Riksdagen beslutade redan 1992 att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår men än idag 
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återstår tre enkelspårssträckor: Varberg-Hamra (Dubbelspår genom Varberg med resecentrum), 
Ängelholm-Maria och Maria-Helsingborg. Dessa sträckor behöver åtgärdas inom ramen för den 
nationella planen 2018-2029. En annan betydande satsning är tågtunneln Västlänken, som ingår i 
det Västsvenska paketet. Västlänken ger en ökad kapacitet in till och ut från noden Göteborg. 
Region Halland är därför en av medfinansiärerna i det Västsvenska paketet. 

Vid sidan av att fullfölja dubbelspårsutbyggnaden behövs fler förbigångsspår på Västkustbanan för 
att kunna bygga ut tågtrafiken och möta det stora resbehov som finns. Västkustbanan ska klara 
kommande trafikökningar för både fjärrtåg med konkurrenskraftiga tider, regional- och pendeltåg 
med hög turtäthet samt inte minst godståg. En hög robusthet för både person- och godstransporter 
är prioriterad. 

Förutom spårkapacitet har resecentrum och personbangårdar på Västkustbanan mycket stor 
betydelse för ett attraktivt och hållbart transportsystem. Personbangården på Halmstad C är hårt 
belastad och bristen omöjliggör införandet av tågtrafik på Markarydsbanan mellan Halmstad och 
Hässleholm, och fler turer och ytterligare tågsystem på Västkustbanan. Kungsbacka kommun 
beviljades medfinansiering via stadsmiljöavtal för ett nytt stationshus i Hede station. Kommunen 
och Region Halland, genom trafikbolaget Hallandstrafiken, arbetade tillsammans i detta 
samplaneringsobjekt. 

Det finns en stor drift- och underhållsskuld på järnvägarna i Sverige, inte minst på de regionala 
banorna. I Halland behövs stora reinvesteringar på Viskadalsbanan och Halmstad-Nässjö järnväg. 
Konsekvensen blir annars hastighetssänkningar och längre restider med sämre konkurrenskraft för 
kollektivtrafiken. Den trafik som Region Halland tillsammans med sina grannregioner vill driva 
förutsätter att staten tar sitt ansvar och sköter drift, underhåll och reinvesteringar. 

Som ett led i genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet pågår en åtgärdsvalstudie för 
Markarydsbanan. Redan nu har bristen av mötesmöjligheter identifierats för att kunna erbjuda en 
robust tågtrafik som ska tillgodose resbehov för arbets- och studiependling. I åtgärdsvalsstudien blir 
det tydligt att Markarydsbanan nytta även är nationell, då banan är en omledningsbana för bland 
annat Västkustbanan. För att kunna genomföra trafikförsörjningsprogrammet och önskad trafikering 
av Markarydsbanan krävs åtgärder för att öka kapaciteten på Halmstad C. Regionaltågstrafik på 
Markarydsbanan bidrar till att bättre knyta ihop sydöstra Sverige med den svenska västkusten och 
Göteborg. 

Genom att korta restiden mellan Varberg och Borås, två växande kommunhuvudorter som också är 
några av Västsveriges största städer, kan utbytet mellan städerna öka. För att Viskadalsbanan ska 
bidra till att skapa en större arbetsmarknad och ökad tillgänglighet krävs investeringar på banan, 
bland annat skulle det krävas nya mötespår. Även Viskadalsbanan har en tydlig nationell nytta då 
banan kan användas som omledning förbi Göteborg. Det kommer att byggas mycket i och runt 
såväl Malmö som Göteborg under de närmsta åren och behovet av omledningsmöjligheter av gods 
och persontåg i samband med detta kommer att öka. En god funktion och kapacitet på dessa båda 
banor är således nationellt intresse. Kapacitetshöjande åtgärder på banan förutsätter dock 
reinvesteringar och underhåll. 

Just nu pågår en treårig satsning i projektform på HNJ-banan. Målsättningen är att antalet 
resenärer ska öka. Testperioden kommer att utvärderas. 

På järnvägen är såväl investeringar som drift och underhåll ett nationellt ansvar. Inom ”Fler 
bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik” finns samfinansieringsobjekt, 
vilket förutsätter att även staten prioriterar dessa åtgärder. 

Prioriteringen innefattar följande åtgärdsområden: 

 Ombyggnad Halmstad C, 
 Dubbelspår genom Varberg med resecentrum, 
 Samfinansiering av mindre järnvägsåtgärder. 

 

771



 29

 

Ombyggnad Halmstad C 
Det viktigaste nya projektet inom Hallands gränser är att bygga om och utöka kapaciteten på 
Halmstads personbangård. Halmstad är en viktig knutpunkt i regionen, samtidigt som Halmstad C 
är en nod i järnvägssystemet. Den bristande kapaciteten på Halmstad C utgör en begränsning för 
Västkustbanan i stort. Kapaciteten är inte tillräcklig för att hantera den av Trafikverket 
prognosticerade tågtrafiken. Dagens utformning utgör även ett hinder för att genomföra den 
planerade tågtrafik som finns beskriven i Region Hallands trafikförsörjningsprogram. En 
ombyggnad behövs även för att skapa en säkrare stationsmiljö samt ett attraktivare och samlat 
resecentrum för ett hållbart resande. Ombyggnaden medger även stadsutveckling genom säkrare 
och genare kontakt mellan stadsdelar på båda sidor av järnvägen. 

I trafikförsörjningsprogrammet ”Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling i Halland 2035” 
beskrivs morgondagens tågtrafik i Halland. I programmet finns planer på utökad trafik på 
Västkustbanan och införande av regionaltågstrafik på Markarydsbanan men detta förutsätter att 
Halmstad C byggs om. Regeringens ambitioner om en överflyttning av gods från väg till järnväg för 
en minskad klimatpåverkan förutsätter också att kapaciteten och robustheten i järnvägssystemet är 
god. Västkustbanan trafikeras redan idag av stora godsflöden och är en av de järnvägssträckor där 
en överflyttning skulle kunna ske. 

I Halmstad tätort planeras 1200 bostäder byggas åren 2018-2021. Inom en kilometers radie från 
Halmstad C planeras 3500 bostäder byggas fram till 2030. Halmstad har även ett strategiskt läge 
med hamn, flygplats och flera större vägar och järnvägar som möts. På senare år har ett flertal 
transportintensiva företag valt att förlägga verksamheter i och närheten av staden. 

Ombyggnad av Halmstad C är den tredje etappen i att skapa ett samlat resecentrum för 
kollektivtrafiken i Halmstad. Halmstad kommun och Region Halland har gemensamt finansierat 
etapp 1 och 2 av Halmstad resecentrum, vilket omfattar ombyggnad av region- och 
stadsbussterminalen. Region Halland, Trafikverket och Halmstad kommun har tagit fram en 
avsiktsförklaring, där parterna är överens om behovet av ombyggnad av Halmstad C etapp 3. 
Region Halland åtar sig i avsiktsförklaringen att samfinansiera ombyggnaden med 32 miljoner 
kronor, vilka avsätts i planen. Halmstad kommun åtar sig att medfinansiera åtgärden med 99 
miljoner kronor. Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till 330 miljoner kronor i 2015 års 
prisnivå. 

Åtgärderna innebär en ombyggnation av Halmstad C i syfte att tillskapa ytterligare kapacitet, 
flexibilitet, ökad robusthet och säkerhet, förbättrad tillgänglighet och förbättrade 
resecentrumfunktioner för nationell, regional och lokal nytta. I huvudsak är åtgärderna följande: 

 En ny plattform vid spår 5, 
 Bredare och längre mittplattformar mellan spår 1 och 2 samt mellan spår 3 och 4, 
 En ny gångtunnel under spårområdet med anslutningar till mittplattformarna via 

trappor och hissar. 

 

 

Dubbelspår genom Varberg med resecentrum 
Det viktigaste beslutade projektet inom Hallands gränser är att bygga ut dubbelspår på sträckan 
Varberg-Hamra. Dubbelspår på hela Västkustbanan behövs för att möta transportsystemets behov 
av ökad kapacitet. Att åtgärda den flaskhals som det befintliga enkelspåret utgör är en angelägen 
fråga på en internationell, nationell, regional och lokal nivå. Det innebär en utökad kapacitet, 
minskade restider och ökad robusthet på Västkustbanan samtidigt som mark frigörs i Varberg för 
stadsutveckling och byggandet av en helt ny stadsdel: Västerport. 
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Dubbelspåret med det nya resecentrumet skapar, tillsammans med byggandet av tågtunneln 
Västlänken i Göteborg, möjligheter att utöka trafiken i hela Halland, i enlighet med ambitionerna i 
trafikförsörjningsprogrammet. Att införa ett tredje tågsystem i Halland förutsätter bland annat att 
dubbelspåret står färdigt. 

I Varbergs tätort planeras 2400 bostäder byggas åren 2018-2021. Till följd av att järnvägen förläggs 
i tunnel och att hamnen flyttar från de centrala delarna frigörs mark för en helt ny stadsdel i ett 
attraktivt läge vid havet: Västerport. Ytterligare ett antal områden blir möjliga att bygga när det 
nuvarande enkelspåret rivs upp. Varberg kommun har även en förtätningsstrategi som visar på en 
förtätningspotential i stadsområdet på drygt 5 000 bostäder, inklusive Västerport. 

Till följd av att dubbelspåret färdigställs och Västlänken öppnas i Göteborg planeras det även för en 
station och ett stationssamhälle i Värö, norr om Varberg. Region Halland och Varberg kommun har 
tecknat en avsiktsförklaring om samplanering av stationen och stationssamhället. I Väröbacka 
planeras cirka 2 500 bostäder och med närliggande orter inräknade uppgår siffran till 4 000 
bostäder. 

Beslutet att bygga ut till dubbelspår på sträckan Varberg-Hamra togs i samband med att den 
nationella planen 2010-2021 togs fram. Planeringsarbetet pågår för fullt och Trafikverket har tagit 
fram järnvägsplanen och miljödomsansökan. Byggstart beräknas ske 2019. Region Halland, 
Trafikverket, Varberg kommun och Jernhusen har tecknat två avtal kring åtgärden och dess 
finansiering. Region Halland har åtagit sig att samfinansiera åtgärden med 220 miljoner kronor. 143 
miljoner kronor återstår att betala ut via den regionala planen 2018-2029. Region Halland 
medfinansierar därtill åtgärden med ytterligare 73 miljoner kronor. Varberg kommun medfinansierar 
åtgärden med 391 miljoner kronor. Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till 3,99 miljarder 
kronor i 2009 års prisnivå. 

Vid sidan av utbyggnaden av dubbelspår på en sträcka på 7,5 kilometer, var av 3 kilometer i tunnel, 
innefattar åtgärden även en ny stationsanläggning med nedsänkta plattformar och en ny 
godsbangård. Varberg C förbättras genom ökad säkerhet, tillgänglighet och ett mer attraktivt 
resecentrum med tåg, region- och stadsbussar nära intill varandra. 

 

 

Samfinansiering av mindre järnvägsåtgärder 
I planen avsätts 100 miljoner kronor till samfinansiering av mindre järnvägsåtgärder under perioden 
2022-2025. Åtgärderna ska ha en tydlig regional nytta och medlen avsätts till samfinansiering av 
kapacitetshöjande åtgärder, så som bland annat förbigångs- och mötesspår. En förutsättning för 
investeringar i kapacitetshöjande åtgärder är att staten tar sitt ansvar och sköter drift, underhåll och 
reinvesteringar på de berörda banorna.
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En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling 

Kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet behöver stärkas för att främja en mer hållbar 

regional utveckling. Genom att fler väljer kollektivtrafiken kan klimatpåverkan minska och 

resmöjligheterna öka. Utvecklingen av kollektivtrafiken ska fokuseras till kollektivtrafikstråken där 

det finns förutsättningar för att kollektivtrafiken långsiktigt kan utgöra ett attraktivt alternativ till bilen. 

En väl utbyggd kollektivtrafik bidrar till ett mer inkluderande samhälle. En attraktiv och väl utbyggd 

kollektivtrafik kan även bidra till att skapa attraktivitet i mindre orter. Genom att fler väljer att resa 

kollektivt skapas också möjligheter att förbättra kollektivtrafikens utbud. 

 

Visionsbild Hede stationshus i Kungsbacka, ABAKO Arkitektkontor AB 

Utvecklingen av kollektivtrafikens infrastruktur är en viktig del av kollektivtrafikutvecklingen i länet. 
För att kunna skapa en attraktiv kollektivtrafik är det nödvändigt att ha en infrastruktur som är 
anpassad därefter. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet har kollektivtrafikstråk identifierats 
utifrån tre kategorier av resor: lokala, regionala och interregionala. Kollektivtrafikstråken har 
bedömts och klassificerats utifrån befolkningsunderlag, arbetspendling och potential med flera 
andra parametrar. Utvecklingen av kollektivtrafikens infrastruktur behöver koncentreras till 
kollektivtrafikstråken, där resbehoven bedöms vara störst. En viktig och prioriterad åtgärd för att 
skapa en attraktiv kollektivtrafik är arbetet med att förbättra framkomligheten och sänka restiden. 

God tillgänglighet till kollektivtrafiken genom hög standard på bytespunkter är en viktig förutsättning 
för kollektivtrafiken. I trafikförsörjningsprogrammet finns mål om att skapa en större bytespunkt med 
utökad resenärsservice i tätorter utmed kollektivtrafikstråken.  Dessa större bytespunkter kan bidra 
till ett ökat resande samtidigt som det också kan stärka tätorternas attraktivitet. Till dessa 
bytespunkter behöver det skapas bra gång- och cykelvägar och erbjudas goda 
parkeringsmöjligheter för cykel och vid behov även bil. Genom att koppla ihop utbygganden av 
dessa bytespunkter med samhälls- och centrumutvecklingen i tätorterna kan kollektivtrafiken bidra 
till att stärka centrumet i tätorten. Inom prioriteringen ”Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer” finns 
tätorts- samt framkomlighetsåtgärder, vilka bidrar till att skapa förutsättningar till att stärka 
kollektivtrafikens attraktivitet på landsbygden. 

Västkustbanan är ett mycket starkt kollektivtrafikstråk för såväl interregionala som regionala resor. 
Pendlingen mellan kommunhuvudorterna längs med Västkustbanan i Halland samt till och från 
Göteborg är mycket stor. Att skapa tillgänglighet till Oslo, Köpenhamn och Hamburg är viktigt sett 
ur ett regionalt tillväxtperspektiv. Även de regionala banorna, Viskadalsbanan, HNJ-banan och 
Markarydsbanan, har viktiga funktioner i att tillgodose resbehovet. Åtgärderna inom prioriteringen 
”Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik” bidrar i stor utsträckning till 
kollektivtrafikens konkurrenskraft genom att möjliggöra ett utökat turutbud och sänkta restider. 
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Prioriteringen innefattar följande åtgärdsområden: 

 Kollektivtrafikåtgärder på regionalt vägnät, 
 Statlig medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät. 

 

 

Kollektivtrafikåtgärder på regionalt vägnät 
I planen avsätts 60 miljoner kronor till kollektivtrafikåtgärder på regionalt vägnät under perioden 
2018-2029. 

Åtgärdsområdet innefattar följande investeringar: 

 Om- och nybyggnationer av kollektivtrafikens bytespunkter, 
 Parkeringar för cykel och bil vid större bytespunkter. 

 

När kollektivtrafikens bytespunkter byggs eller byggs om ska de tillgänglighetsanpassas, behovet 
av anslutande gång- och cykelväg samt parkeringar för cykel och bil ska ses över och eventuella 
åtgärder samordnas. Riktlinjen är att cirka 80 procent av medlen ska investeras i 
kollektivtrafikstråken, resterande 20 procent för bytespunkter som trafikeras av övriga linjer. För att 
en bytespunkt med utökad resenärsservice ska kunna genomföras krävs god framförhållning samt 
samplanering mellan kommunen, Hallandstrafiken och Region Halland, där kommunen är 
initiativtagare. 

 

 

Statlig medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät 
I planen avsätts 65 miljoner kronor till statlig medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder på 
kommunalt vägnät under perioden 2018-2029. Medfinansiering kan beviljas på upp till 50 procent. 
Kommunerna ansöker årligen till Hallandstrafiken. 

Åtgärdsområdet innefattar följande investeringar: 

 Om- och nybyggnationer av kollektivtrafikens bytespunkter, 
 Parkeringar för cykel och bil vid större bytespunkter, 
 Framkomlighetsåtgärder för busstrafiken. 

 

När kollektivtrafikens bytespunkter byggs om ska de tillgänglighetsanpassas och behovet av 
parkeringar för cykel och bil ska ses över. Inom åtgärdsområdet finns även möjligheter att 
genomföra framkomlighetsåtgärder för busstrafiken, vilka kan stärka kollektivtrafikens attraktivitet. 
För att en bytespunkt med utökad resenärsservice eller framkomlighetsåtgärder ska kunna 
genomföras krävs god framförhållning samt samplanering mellan kommun, Hallandstrafiken och 
Region Halland, där kommunen är initiativtagare. 
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Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande 
För att främja ett mer hållbart resande och minska klimatpåverkan behöver det ges bättre 

förutsättningar att cykla i Halland. Cykelinfrastruktur är en del i arbetet med utvecklingen av ett 

hållbart transportsystem och behöver beaktas som en del av samhällsplaneringen. Genom att se till 

att fler ska vilja och kunna cykla i Halland så förbättras tillgängligheten för de som inte har en bil att 

tillgå, det blir ett mer inkluderande samhälle. Den fortsatta utvecklingen av cykelturism, särskilt 

Kattegattleden, bidrar till att stärka näringslivets konkurrenskraft längs med leden. Samtidigt kan 

utvecklingen av cykelinfrastrukturen bidra till att skapa attraktivitet i såväl stads- som 

landsbygdsmiljöer och att minska trängseln. 

 

Cykeln behöver stärkas som transportslag. Det finns inget sammanhållet cykelvägnät på samma 
sätt som det gör för väg- eller järnvägsnätet. På många håll saknas en bra och säker infrastruktur 
som möjliggör cykling till i första hand arbete eller studier. Byggandet av nya cykelvägsförbindelser 
ska koncentreras till de platser där en potential för ökad cykling finns. 

Längs kusten i Halland, där 75 procent av hallänningarna bor, går den nationella turistcykelleden 
Kattegattleden. På leden finns ett antal sträckor med bristande trafiksäkerhet, vilka behöver byggas 
ut med separat cykelväg. Förutom att leden blir mer attraktiv för turister, vilket gynnar näringslivet 
längs med kusten, så innebär en fortsatt utveckling av leden även förbättrade pendlingsmöjligheter. 

Cykelvägnätet behöver i större utsträckning knytas ihop med kollektivtrafiken för att möjliggöra 
byten och ett mer hållbart resande. Möjligheterna att cykla i de större städerna och på landsbygden 
behöver stärkas. Inom prioriteringen ”Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer” finns tätorts- samt 
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder, vilka bidrar till att skapa förutsättningar till en ökad cykling i 
städer och på landsbygden. 

Utbyggnaden av cykelvägnätet i länet behöver kompletteras med satsningar på ändrade attityder 
och beteenden, så kallat mobility management. Hallands medfinansiering av kompetens- och 
projektplattformen ”Hållbart resande Väst” förser kommunerna och Hallandstrafiken med verktyg för 
att öka andelen hållbara resor, bland annat att öka cykelresorna. 

Prioriteringen innefattar följande åtgärdsområde: 

 Cykelåtgärder på regionalt vägnät. 
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Cykelåtgärder på regionalt vägnät 
I planen avsätts 130 miljoner kronor till cykelåtgärder på regionalt vägnät under perioden 2018-
2029. Utbyggnad av cykelvägar finansieras till 50 procent av planen och till 50 procent genom 
kommunal medfinansiering. Med medfinansieringen inkluderad uppgår summan därmed till det 
dubbla. 

Åtgärdsområdet innefattar följande investeringar: 

 Utbyggnad av nya cykelvägsförbindelser, 
 Utbyggnad av cykelväg på Kattegattleden. 

 

Prioritering av de konkreta åtgärderna sker i den regionala cykelplanen, vilken aktualiseras och 
förlängs till följd av att den regionala planen antas. Medlen inrymmer såväl genomförandet av 
utpekade åtgärder i den regionala cykelplanen 2015-2025 som en ny omgång av åtgärder utmed 
det regionala vägnätet. Vid utbyggnad av ny cykelväg längs med det regionala vägnätet ska även 
kollektivtrafikens bytespunkter ses över och eventuella åtgärder samordnas. 
 
 

 

Omslag till Regional cykelplan för Halland 2015-2025. Illustration: Rebecca Eldfast
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Ett robust transportsystem för näringslivets transporter 
Näringslivet ställer allt högre krav på robustheten i transportsystemet. Ett robust transportsystem är 

en avgörande faktor för näringslivets konkurrenskraft, eftersom det underlättar transportplaneringen 

och innebär en ökad flexibilitet för densamma. Det är viktigt att transporterna i största möjliga 

utsträckning kommer fram som planerat och att konsekvenserna inte blir för stora vid 

trafikstörningar. Ett konkurrenskraftigt näringsliv med god tillväxt har också en positiv verkan för 

sysselsättningen. 

 
Näringslivets transportbehov fortsätter att öka. Sveriges näringsliv är internationaliserat och 
genererar stora transportmängder. Utrikeshandeln förväntas också att öka i relation till den 
inhemska handeln de kommande åren. Näringslivets transporter är därmed komplexa och består 
av flera olika transportkedjor. Transporterna är trafikslagsövergripande och sker såväl på det 
mindre vägnätet som i de större stråken. God robusthet är därmed inte bara viktigt för 
vägtransporterna utan för hela transportsystemet. De investeringar som ligger inom prioriteringen 
”Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik” bidrar i stor utsträckning till 
att stärka robustheten på järnvägen. Järnvägstransporterna är dock i stor utsträckning långväga 
och för att järnvägen ska vara ett alternativ för de halländska företagen krävs att robustheten stärks 
i järnvägssystemet i stort och inte bara i Halland. 

En god robusthet på vägnätet är av stor vikt eftersom de allra flesta transporter inom landet går 
med lastbil. Även de transporter som går på sjön och järnvägen behöver allt som oftast använda 
sig av vägnätet för att nå hela vägen från start till mål. Vägnätet kommer att vara centralt för 
näringslivets transporter även framöver och framkomligheten på vägnätet måste värnas, såväl i de 
starka stråken som på de mindre vägarna. Åtgärder inom prioriteringen ”Attraktiva stads- och 
landsbygdsmiljöer” som gynnar framkomligheten på vägnätet bidrar i hög utsträckning till att 
förbättra robustheten i transportsystemet i Halland. 

I de större transportstråken är kapacitetsbehoven som störst. Västkuststråket är ett centralt 
transportstråk för näringslivets transporter i Sverige, i vilket en stor del av den svenska importen 
och exporten passerar. Godstrafiken på Västkustbanan och lastbilsflödena på E6 är betydligt större 
än i samtliga andra regionala transportstråk. De mellanregionala flödena är tillika störst till och från 
Västra Götaland och Skåne. God framkomlighet och tillgänglighet i Västkuststråket är av stor vikt 
för näringslivets transporter i Sverige, inte bara för Halland. Längs med E6 finns behov av att 
åtgärda ett antal trafikplatser,  framförallt i norr, för att värna en god funktion och framkomlighet på 
vägen. 

Vägförbindelserna inåt landet knyter samman Halland med viktiga målpunkter såväl inom som 
utanför länet. Flera av de mer transportintensiva företagen i länet är beroende av dessa 
förbindelser för sina transporter och några av dem är dessutom lokaliserade utmed dessa vägar, så 
som Gekås, Derome och Stora Enso i Hyltebruk med flera. Väg 26 är en nationell stamväg som 
behöver åtgärdas inom ramen för den nationella planen, där sträckan Halmstad-Oskarström är 
prioriterad. God tillgänglighet och robusthet i de regionala transportstråken är  av stor vikt för 
näringslivets transporter. Trafikverket har aviserat anpassning av hastighetsgränser på ett antal 
större vägar i länet. Det är viktigt att detta utreds närmre och att den interregionala tillgängligheten 
beaktas i dessa sammanhang. 

Prioriteringen innefattar följande åtgärdsområde: 

 Näringslivets transporter på väg 153 och 154. 
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Näringslivets transporter på väg 153 och 154 
Väg 153 och 154 förbinder Västkuststråket med Ullared och Värnamo. För transporterna till och 
från Ullared samt mellan Småland och Varberg är dessa stråk betydelsefulla och eftersom tillväxten 
för företagen i området är stark finns ett behov av åtgärder på dessa vägar för att säkerställa en 
god robusthet och framkomlighet för näringslivets transporter i synnerhet och på vägarna i 
allmänhet. Trafikflödena på vägarna motiverar en högre standard än vad vägarna har idag. 

Väg 153 ingår i det regionala transportstråket Varberg-Värnamo med Ullared som en viktig 
knutpunkt längs med vägen. Väg 154 ingår i det regionala transportstråket Falkenberg-Ullared. 
Trafikmängderna såväl totalt som för lastbilstransporter är större på väg 153, som också har en 
lägre standard. Mellan Varberg och Ullared respektive Falkenberg och Ullared är busstrafiken väl 
utbyggd, där båda utgör starka kollektivtrafikstråk enligt det halländska 
trafikförsörjningsprogrammet. 

I planen avsätts 160 miljoner kronor till näringslivets transporter på väg 153 och 154 under 
perioden 2022-2029. Om det skulle finnas utrymme tidigare i planen så kan åtgärder tidigare-
läggas. Cirka 2/3 av medlen är vikta åt väg 153 och 1/3 åt väg 154. Det huvudsakliga syftet med 
åtgärderna är att förbättra förutsättningarna för näringslivets transporter i de regionala 
transportstråken men de ska samtidigt beakta och kunna ta höjd för åtgärder som även stärker 
kollektivtrafiken. 
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Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer 
Hög attraktivitet är ett av de tre målen i den halländska tillväxtstrategin. Både stad och land är 

viktiga för den regionala utvecklingen. Städernas roll som mötesplatser för hälsa, företagsamhet, 

innovationer och kultur, gör att de spelar en betydande roll för hela regionen som tillväxtmotorer 

och utveckling av konkurrenskraft. Genom förändrade boendemönster med ökad flyttning till den 

tätortsnära landsbygden stärks sambanden mellan stad och land. Ett fokus på att skapa mer 

attraktiva miljöer och förbättrad tillgänglighet i städer och på landsbygden kan i sin tur även påverka 

inflyttningen positivt, vilket skapar behov av fler bostäder och en större marknad för tjänster och 

företagande. Hallands framtida utmaning inom detta område är att fortsatt erbjuda attraktiva, 

hållbara och inkluderande boende- och livsmiljöer i såväl städer som på landsbygd. 

 

En god tillgänglighet i transportsystemet bidrar till Hallands attraktivitet som region. Med en väl 
fungerande infrastruktur och kollektivtrafik skapas goda kommunikationsmöjligheter och hög 
tillgänglighet. För att skapa attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer behöver fokus därmed ligga 
både på en ökad tillgänglighet i transportsystemet och på åtgärder i städer och i landsbygdsmiljöer 
som genererar attraktivitet på de specifika platserna. 

Framkomligheten i det regionala transportsystemet, i första hand i de regionala transportstråken, 
behöver stärkas för en ökad tillgänglighet och robusthet. Detta gynnar inte bara hallänningarnas 
resmöjligheter, det är även av stor vikt för det halländska näringslivets konkurrenskraft. I 
kollektivtrafikstråken kan det finnas möjligheter att genomföra framkomlighetsåtgärder som sänker 
kollektivtrafikens restider och därmed stärker dess konkurrenskraft gentemot bilen. 

För att bidra till ett mer hållbart resande är det angeläget att förbättra tillgängligheten för oskyddade 
trafikanter på landsbygden. De flesta människor bor i tätorter och i tätorterna finns även de flesta 
målpunkterna för boende på landsbygden. I tätorterna kan ett flertal mindre åtgärder kombineras 
för att gynna gång, cykel och kollektivtrafik. Tätortsåtgärderna kan med fördel samordnas med 
berörd kommun för ytterligare utväxling. 

Arbetet med en förbättrad trafiksäkerhet, i enlighet med Nollvisionen, har varit framgångsrikt och 
det finns ett stort behov av åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i transportsystemet. Även 
klimat- och miljöpåverkan behöver minska för att en hållbar utveckling ska uppnås och sådana 
åtgärder är därmed viktiga att genomföra. Såväl trafiksäkerhets- som miljöåtgärder är dessutom i 
stor utsträckning positiva för de oskyddade trafikanterna och därmed det hållbara resandet. 

Prioriteringen innefattar följande åtgärdsområden: 

 Smärreåtgärder på regionalt vägnät, 
 Statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunalt 

vägnät, 
 Utbyggnad av väg 940 invid Onsala samhälle. 

 

 

Smärreåtgärder på regionalt vägnät 
I planen avsätts 160 miljoner kronor till smärre åtgärder på regionalt vägnät under perioden 2018-
2029. 

Åtgärdsområdet innefattar följande investeringar: 

 Framkomlighetsåtgärder, 
 Tätortsåtgärder, 
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 Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. 
 

Tätortsåtgärder och framkomlighetsåtgärder som syftar till att förbättra kollektivtrafikens attraktivitet 
i kollektivtrafikstråken kräver god framförhållning och samplanering mellan kommun, 
Hallandstrafiken och Region Halland. Sedan tidigare finns beslut om att genomföra åtgärder på väg 
940 på sträckan Forsbäck-E6. 

 

 

Statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunalt vägnät 
I planen avsätts 54 miljoner kronor till statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder 
på kommunalt vägnät under perioden 2018-2029. Medfinansiering kan beviljas på upp till 50 
procent av en åtgärd. Kommunerna ansöker årligen till Trafikverket. 

Åtgärdsområdet innefattar följande investeringar: 

 Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. 
 

Prioritet kommer att ges till åtgärder som förbättrar för oskyddade trafikanter och barns situation i 
trafiken, till åtgärder med stor potential för cykling och till åtgärder som minskar antalet bullerutsatta 
personer. 

 

 

Utbyggnad av väg 940 invid Onsala samhälle 
Trafikförhållandena i Onsala har diskuterats sedan mitten av 1950-talet och befolkningen på 
Onsalahalvön har ökat under lång tid. De senaste tio åren har befolkningen växt med över 2 000 
personer på halvön och tätortsbefolkningen uppgår till över 16 000 personer. Över 80 % av den 
arbetsföra befolkningen arbetar på annan ort, majoriteten i Kungsbacka, Göteborg och Mölndal. 
Behovet av en bra förbindelse är därmed stort och väg 940 är i sin nuvarande standard inte byggd 
för att hantera de trafikmängder som den belastas av idag. Dagens trafiksituation med stora flöden 
inne i tätorten är inte tillfredsställande. 

För att åtgärda dagens problembild på Onsalavägen och möta framtida behov planeras anläggning 
av en cirka 7 kilometer ny väg utanför Onsala samhälle, från Rösan till Forsbäck där den ansluter 
till befintlig väg. I planen avsätts 299 miljoner kronor till utbyggnad av väg 940 invid Onsala 
samhälle under perioden 2018-2020. Trafikverket har under 2016 fastställt vägplanen för väg 940 
Rösan-Forsbäck. Planeringen av åtgärden har tagit lång tid och det är högst angeläget att det finns 
andra planerade åtgärder att genomföra ifall medlen till väg 940 inte används enligt plan. 

Syftet är att förbättra trafiksäkerhet och boendemiljö, minska barriäreffekten längs befintlig väg 
samt möjliggöra för fortsatt tillväxt i området. Vidare syftar åtgärden till att förbättra framkomligeten 
för alla trafikslag såsom gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och trafik från anslutande vägar. I 
projektet ingår också gång- och cykelvägar, bytespunkter för buss samt cykelparkeringar vid 
bytespunkterna. Kungsbacka kommun medfinansierar objektet, genom att överta väghållaransvaret 
och betala samtliga ombyggnader av befintlig väg. Inriktningen är att utveckla befintlig väg för bland 
annat kollektivtrafik. Åtgärderna kommer att genomföras när den nya vägen är byggd. 
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Goda förbindelser med Stockholm 
Det är av stor vikt att arbeta för fortsatt goda och snabba förbindelser med Stockholm, utifrån de 

huvudstads- och huvudkontorsfunktioner som finns i Stockholmsregionen. Goda förbindelser med 

Stockholm förbättrar förutsättningarna för människor och företag att bo och verka i Halland och 

stärker Hallands attraktivitet. Därmed är det viktigt för näringslivets konkurrenskraft och till följd av 

det förstärks sysselsättningen. 

Västkustbanan är ryggraden för det hållbara resandet i Halland och den huvudsakliga förbindelsen 
med Stockholm, via Göteborg. Att fullfölja dubbelspårsutbyggnaden och se till att det finns tillräcklig 
kapacitet på Västkustbanan är viktigt för hela Hallands utveckling. Åtgärder som finns inom 
prioriteringen ”Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik” bidrar 
således även till att förbättra förbindelserna med Stockholm. Vid sidan av goda förbindelser med 
tåg erbjuder flyget ett komplement, i första hand via Landvetter och Halmstad flygplats. Genom att 
ta tillvara digitaliseringens möjligheter finns även möjlighet till goda förbindelser med Stockholm 
utan faktiska transporter eller resor. 

Prioriteringen innefattar följande åtgärdsområde: 

 Driftbidrag till regional flygplats. 
 

 

Driftbidrag till regional flygplats 
I planen avsätts 30,2 miljoner kronor till driftbidrag till regional flygplats under perioden 2018-2029, 
ett bidrag om 2,52 miljoner kronor årligen till Halmstad flygplats. 

Som ett komplement till tåget är Halmstad flygplats viktig för södra Halland, med dagliga direktflyg 
till huvudstaden och de bytesmöjligheter som erbjuds där. Medlen går till att upprätthålla fortsatt 
goda förbindelser mellan Stockholm och Halland. 
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Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning 
Region Halland bedömer att den regionala infrastrukturplanen 2018–2029 kommer att ha 
betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning därför bör upprättas. Miljöbedömningen av 
planen är övergripande och innehåller inte bedömningar som bättre avgörs i kommande skede av 
planeringen när projekten konkretiseras. Miljöbedömningen har avgränsats i sak, tid och rum efter 
samråd med Länsstyrelsen och länets kommuner.  

I tabellen nedan sammanfattas planförslagets bedömda betydande miljöpåverkan jämfört med 
tidigare plan. Sammantaget innebär planförslagets prioriteringsområden betydande positiv 
miljöpåverkan på fokusområdet Hälsa och livskvalitet medan planen för fokusområdena Klimat, 
Landskap, och Resurser tillgängliga för människan kan innebära både positiv och negativ 
miljöpåverkan. Det förlängda driftbidraget till flygplatsen och åtgärderna på borttagna 
industrispårssatsningen i Falkenberg bedöms innebära betydande negativ miljöpåverkan på 
klimatfaktorer och de tillkommande åtgärdspotterna på väg 153 och 154 bedöms kunna innebär 
betydande negativ miljöpåverkan på landskap och skyddade områden.  

 

 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN PÅ FOKUSOMRÅDE 

Prioritering i 
infrastrukturplanen 

KLIMAT HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET LANDSKAP 

RESURSER 
TILLGÄNGLIGA 
FÖR 
MÄNNISKAN 

Fler bostäder och 
arbetsmarknadsförstoring 
genom utvecklad tågtrafik 

Positiv  Positiv  Inte 
betydande 

Inte betydande 

En attraktiv kollektivtrafik för en 
hållbar utveckling 

Positiv Positiv  Positiv  Inte betydande 

Cykel för ökad tillgänglighet och 
ett hållbart resande 

Positiv  Positiv  Inte 
betydande 

Inte betydande 

Ett robust transportsystem för 
näringslivets transporter 

Inte betydande Inte betydande Negativ Negativ 

Attraktiva stads- och 
landsbygdsmiljöer 

Inte betydande Positiv  Inte 
betydande 

Inte betydande 

Goda förbindelser med 
Stockholm 

Negativ Inte betydande 
Inte 
betydande 

Inte betydande 

Åtgärder som faller bort från 
befintlig plan 

Negativ Inte betydande Positiv  Positiv  

    

Samlad bedömning Positiv o 
negativ 

Positiv  Positiv o 
negativ 

Positiv o negativ 
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Fördelning av planens medel efter år och åtgärdsområde i miljoner kronor 

 

Bilaga 1: Planens fördelningstabell 
 
 

 

 

 

 

 

ÅTGÄRDSOMRÅDEN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024- 
25

2026-
27 2028-

29 Summa

Större 
järnvägsinvesteringar 10 22 54 79 60 50 275

Ombyggnad Halmstad C 10 22 32

Dubbelspår genom 
Varberg med 
resecentrum 54 54 35 143 

Samfinansiering av 
mindre järnvägsåtgärder 25 25 50 100

Större investeringar i 
regionala vägstråk 87 154 58 5 5 10 70 70 459

Näringslivets transporter 
på väg 153 och 154 5 5 10 70 70 160

Utbyggnad av väg 940 
invid Onsala samhälle 87 154 58 299

Mindre investeringar i 
det regionala 
transportsystemet 20 20 10 20 35 45 60 70 70 350 

Kollektivtrafikåtgärder 5 5 5 5 5 5 10 10 10 60

Cykel- och 
smärreåtgärder 15 15 5 15 30 40 50 60 60 290

Statlig medfinansiering 
till kommunalt vägnät 11 10 11 11 15 10 19 16 16 119

Trafiksäkerhets- och 
miljöåtgärder 5 4 5 5 5 5 9 8 8 54

Kollektivtrafikåtgärder 6 6 6 6 10 5 10 8 8 65

Driftbidrag till regional 
flygplats 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 5,04 5,04 5,04 30

Summa per år 120,5 196,5 103,5 87,5 136,5 122,5 161 
80,5/år 161 

80,5/år 161 
80,5/år 1233
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Bilaga 2: Förordning om länsplaner 
Enligt förordningen (1997:263) om länsplaner kan följande investeringar innefattas i de regionala 
planerna: 

 Investeringar i statliga vägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet, 
 Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som 

ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, 
 Åtgärder i andra icke statliga finansierade anläggningar av betydelse för det regionala 

transportsystemet som bör redovisas i planen, 
 Driftbidrag till icke-statliga finansierade flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för 

regionen, 
 Investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket om en nationell plan för 

transportinfrastruktur, 
 Byggandet och drift av enskilda vägar, 
 Åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:237) om statlig 

medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm, vilket innefattar bl a: 
o Byggande av väg- och gatuanläggningar för regional kollektivtrafik som 

tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, 
o Byggande av spåranläggning för regional kollektivtrafik som tillgodoser ett 

allmänt kommunikationsbehov, 
o Byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra liknande 

anläggningar för trafikanternas behov vid regionalt kollektivt resande, 
o Transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på 

kommunala vägar och gator, 
o Åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade resenärer 

etc. 
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Bilaga 3: De transportpolitiska målens preciseringar 
Funktionsmålets preciseringar: 

 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 
bekvämlighet, 

 Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 
konkurrenskraften, 

 Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och 
övriga länder, 

 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar 
till ett jämställt samhälle, 

 Transportsystemet utvecklas så att det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning, 

 Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och 
vistas i trafikmiljöer, ökar, 

Hänsynsmålets preciseringar: 

 Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt 
skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020, 

 Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande 
och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020, 

 Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och 
luftfartsområdet minskar fortlöpande, 

 Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås 
genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet 
beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta oberoende 
av fossila bränslen, 

 Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och 
övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska 
mål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att 
nå uppsatta mål. 

 

 

.  
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Till instanser för samråd 

Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslag till Regional infrastrukturplan 

2018-2029, ”Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland” och 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Eventuella synpunkter på planförslaget 

ska vara skriftliga och lämnas senast den 1 oktober 2017. Vi är tacksamma om 

kommunerna kan skicka arbetsutskottens förslag till beslut samt de slutgiltiga 

besluten. Planen antas i regionfullmäktige den 29 november 2017 och skickas 

därefter till regeringen för fastställelse under våren 2018. 

 

Synpunkter skickas till: 

Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad eller via e-post: 

regionen@regionhalland.se 

Ange diarienummer: RS160578 

 

Frågor under samrådstiden besvaras av: Arne Ingemansson, 0729 87 14 90 alt. 

arne.ingemansson@regionhalland.se 

 

 

Förslag till Regional infrastrukturplan 2018-2029  

Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland   
 

Halland ligger i ett geografiskt gynnsamt läge i Västkuststråket, vilket förbinder två 

nordiska huvudstäder, Oslo och Köpenhamn. I stråket finns även två av Sveriges 

tre storstadsområden. Många hallänningar pendlar och sambanden med 

närliggande regioner blir allt viktigare. Storstadsregionen i och runt Göteborg är 

den starkt dominerande målpunkten för pendling utanför länet och drygt 32 000 

hallänningar pendlar dagligen över en länsgräns. 

 

Västkustbanans betydelse för fortsatt tillväxt och regional utveckling är identifierad 

i den halländska tillväxtstrategin. Banans betydelse beskrivs ingående i såväl 

Trafikförsörjningsprogrammet ”Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling i 

Halland 2035” som i den regionala systemanalysen för transportsystemet 

”Transportsystem för en hållbar regional utveckling - Halland 2035”. 

Västkuststråket med Västkustbanan och E6:an är det högst prioriterade stråket i 

Halland och bidrar till den internationella, nationella och regionala tillväxten.  
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Det går bra för Halland i många avseenden. Hela Halland växer och det finns inget 

som tyder på att tillväxten ska avta, snarare tvärtom. Befolkning och sysselsättning 

ökar, främst längs med kusten och i städerna, vilket i sin tur också leder till ett ökat 

resande. Näringslivet i Halland går bra och företagare är beroende av god 

framkomlighet i hela transportsystemet. 

 

Ett Halland i tillväxt innebär att fler ska förflytta sig och att transportssystemet 

behöver kunna tillgodose de ökade resbehoven på ett hållbart sätt. Det finns 

konkreta planer på att bygga cirka 13 500 nya bostäder i Halland under åren 2018-

2021, de allra flesta utmed kusten och i stationsnära lägen. 

 

Förutsättningar som ligger till grund för den regionala 

infrastrukturplanen 

Viktiga förutsättningar för planen är givetvis det av lagen givna ramverk men lika 

viktigt är den halländska politiska viljan som uttrycks i den regionala 

utvecklingsstrategin ”Halland – bästa livsplatsen” och tillväxtstrategin med det 

övergripande målet att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och 

konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014. I april 2016 antogs 

Trafikförsörjningsprogrammet ”Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling i 

Halland 2035” och de investeringar i kollektivtrafik som beskrivs i programmet 

utgör även en utgångspunkt för prioriteringarna planen. Denna infrastrukturplan 

baseras främst på prioriteringarna som finns i den halländska tillväxtstrategin. 

 

Framtagandet av förslaget till Regional infrastrukturplan 2018-2029 föregicks av 

ett stort analysarbete då planarbetet inleddes med att arbeta fram den regionala 

systemanalysen för transportsystemet ”Transportsystem för en hållbar regional 

utveckling - Halland 2035”. Systemanalysen ger en god bild av Hallands 

förutsättningar och det blir tydligt att Västkuststråket är det viktigaste för den 

halländska tillväxten. Här bor flest människor, här återfinns de största flödena av 

såväl arbetspendling som gods. Det är även i närheten av Västkuststråket, främst i 

kommunhuvudorterna, som det planeras för flest bostäder under de närmsta åren. 

Systemanalysen bifogas för kännedom som en bilaga till planen. 
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I planen återfinns sex prioriteringar, vilka grundar sig i den regionala 

systemanalysen. Denna regionala plan bygger på dessa sex prioriteringar och 

inom varje prioritering finns en eller flera åtgärdsområden. 

 

Prioriteringarna i planen är följande: 

 Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik, 

 En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling, 

 Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande, 

 Ett robust transportsystem för näringslivets transporter, 

 Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer, 

 Goda förbindelser med Stockholm. 

 

 
 
 
 
Med vänlig hälsning, 

 
Dag Hultefors, 
Ordförande Regionstyrelsens tillväxtutskott 
 
 
  

790



 
4(5) 

Sändlista 

 

För samråd: 

Falkenbergs kommun 

Halmstad kommun 

Hylte kommun 

Kungsbacka kommun 

Laholms kommun 

Varbergs kommun 

Trafikverket 

Trafikverket Region Väst 

Trafikverket Region Syd 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Västra Götalandsregionen 

Region Skåne 

Region Kronoberg 

Region Jönköpings län 

Regionförbundet i Kalmar län 

Region Blekinge 

 

För kännedom och inbjudan att lämna synpunkter: 

Västsvenska industri- och handelskammaren 

Sydsvenska industri- och handelskammaren 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund 

Göteborgs stad 

Mölndals stad 

Marks kommun 

Svenljunga kommun 

Gislaveds kommun 

Ljungby kommun 

Markaryds kommun 

Örkelljunga kommun 

Ängelholms kommun 

Båstads kommun 

Hallands hamnar 

Falkenbergs hamn 

Halmstads flygplats 

Landvetter flygplats 

Högskolan i Halmstad 

Sveriges Åkeriföretag Halland 
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Företagarna Halland 

Svenskt näringsliv 

Näringslivets transportråd 

Tågoperatörerna 

Bussbranschföreningen Väst 

Försvarsmakten 

Transportstyrelsen 

LO-distriktet Västsverige 

TCO Halland 

SACO Halland 

LRF 

Naturvårdsverket 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Plats: Regionens hus, sal B

§91 Samråd - Regional transportplan för Kalmar län
Diarienummer: RJL 2017/1962

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Regionförbundet i Kalmar län.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Regionförbundet i Kalmar län getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. Region Jönköpings 
län konstaterar att de investeringar som Regionförbundet i Kalmar 
län föreslår är viktiga och väl avvägda för Kalmar län. Region 
Jönköpings län skulle gärna se ett tillägg i ställningstagandena 
avseende det gemensamma järnvägsstråket Nässjö-Hultsfred-
Oskarshamn. Utöver detta har Region Jönköpings län inget at 
tillägga.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10
 Samrådshandling - Regional transportplan för Kalmar län 

2018-2029

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Siw Kullberg

793



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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MISSIV 1(2)

2017-08-10 RJL 2017/1962

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Regional transportplan för Kalmar län 
2018-2029

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Regionförbundet i Kalmar 
län.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Regionförbundet i Kalmar län getts möjlighet att 
yttra sig över rubricerad remiss. Region Jönköpings län konstaterar att de 
investeringar som Regionförbundet i Kalmar län föreslår är viktiga och väl 
avvägda för Kalmar län. Region Jönköpings län skulle gärna se ett tillägg i 
ställningstagandena avseende det gemensamma järnvägsstråket Nässjö-Hultsfred-
Oskarshamn. Utöver detta har Region Jönköpings län inget at tillägga.

Information i ärendet
Regionförbundet i Kalmar län har, med hänsyn till den korta beredningstiden, 
remitterat en väl genomarbetad transporplan för perioden 2018-2029. I utkastet till 
planen aviseras några kommande förändringar vilket Region Jönköpings län ser 
som positivt. De objekt som Regionförbundet avser investera i har tyngdpunkt på 
järnvägen, E22, riksväg 23 och 136 brofästet Borgholm. 

Samantaget konstaterar Region Jönköpings län att investeringarna är viktiga för 
Kalmar län och välgrundade. Region Jönköpings län skulle gärna se ett tillägg i 
ställningstagandena avseende det gemensamma järnvägsstråket Nässjö-Hultsfred-
Oskarshamn. Utöver detta är det ingen av de föreslagna investeringarna som 
gränsar till Jönköpings län eller har en sådan påverkan på Jönköpings län att 
samverkan för enskilda objekt är nödvändig. Region Jönköpings län önskar dock 
ett fortsatt gott samarbete med Regionförbundet i Kalmar i all de gemensamma 
frågor som fortfarande är viktiga för båda våra län.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10
 Samrådshandling - Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029
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MISSIV 2(2)

RJL 2017/1962

Beslut skickas till
Regionförbundet i Kalmar län

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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YTTRANDE 1(1)

2017-09-12 RJL 2017/1962

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Regionförbundet i Kalmar län
     
           

Yttrande över regional transportplan för 
Kalmar län 2018-2019
Region Jönköpings län har av Regionförbundet i Kalmar län getts möjlighet att 
yttra sig över rubricerad plan. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar 
följande yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län konstaterar att de investeringar som Regionförbundet i 
Kalmar län föreslår är viktiga och väl avvägda för Kalmar län. Region Jönköpings 
län skulle gärna se ett tillägg i ställningstagandena avseende det gemensamma 
järnvägsstråket Nässjö-Hultsfred-Oskarshamn. Utöver detta har Region 
Jönköpings län inget at tillägga. 

Synpunkter på förslaget
Regionförbundet i Kalmar län har, med hänsyn till den korta beredningstiden, 
remitterat en väl genomarbetad transporplan för perioden 2018-2029. I utkastet till 
planen aviseras några kommande förändringar vilket Region Jönköpings län ser 
som positivt. De objekt som Regionförbundet avser investera i har tyngdpunkt på 
järnvägen, E22, riksväg 23 och 136 brofästet Borgholm. 

Samantaget konstaterar Region Jönköpings län att investeringarna är viktiga för 
Kalmar län och välgrundade. Region Jönköpings län skulle gärna se ett tillägg i 
ställningstagandena avseende det gemensamma järnvägsstråket Nässjö-Hultsfred-
Oskarshamn. Utöver detta är det ingen av de föreslagna investeringarna som 
gränsar till Jönköpings län eller har en sådan påverkan på Jönköpings län att 
samverkan för enskilda objekt är nödvändig. Region Jönköpings län önskar dock 
ett fortsatt gott samarbete med Regionförbundet i Kalmar i all de gemensamma 
frågor som fortfarande är viktiga för båda våra län.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö

Elisabet Eriksson 
Tf. Regional utvecklingsdirektör
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Kalmar län – ett av Sveriges största besökslän 

Våra styrkor 

Kalmar läns tillgångar och styrkor utgör en stark plattform för utveckling och pro-
filering av regionen. Genom att dra nytta av och bygga vidare på dessa kan vi 
stärka vår konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.  

Starka varumärken och kompetensområden 
Kalmar län har många internationellt konkurrenskraftiga profilområden inom 
bland annat energi- och miljöteknik, besöksnäring, livsmedelsindustri samt delar 
av tillverkningsindustrin. Utvecklingen inom länets livsmedelssektor är unik i 
Sverige: Länet står för drygt två procent av Sveriges befolkning men svarar för 
en fjärdedel av produktionen av kyckling och mer än en tiondel av produktionen 
av mjölk, ägg och nötkött. Ytterligare ett starkt profilområde är skog och trä, där 
en innovationsmiljö inom smart boende är under uppbyggnad. I Glasriket, som 
ligger i Kalmar och Kronobergs län, har glas tillverkats i över 350 år. Där skapas 
innovativa produkter och upplevelser av formgivare, glasblåsare och näringsliv, 
med ett nytänkande som utgår från hantverkstradition och passion för glaset som 
material. 
 
I Kalmar län finns många av den svenska besöksnäringens mest kända varumär-
ken, bland annat Astrid Lindgrens Värld, Borgholms Slott, Kalmar Slott, Solli-
den, Glasriket och Visfestivalen i Västervik. Besöksnäringen har fem starka des-
tinationer: Öland, Kalmar, Glasriket, Astrid Lindgrens Vimmerby och skärgårds-
staden Västervik. Förutom den långa kuststräckan finns stora natur- och kultur-
värden i inlandet bland annat i form av skog och fiskesjöar. Besöksnäringen har 
en stark tradition i länet och är i stora delar platsbunden med koppling till länets 
genuina natur- och kulturmiljöer. 
 
Byteatern Kalmar läns teater, Kalmar konstmuseum, Kalmar läns museum och 
Kalmar läns musikstiftelse är starka regionala kulturaktörer. Länets föreningar är 
starka inom olika områden och genom samverkan har de skapat ett imponerande 
utbud av musik- och idrottsevenemang. Det rika natur- och kulturutbudet är 
grunden för att länet sommartid är ett av Sveriges populäraste besöksområden 
med över tre miljoner kommersiella gästnätter per år.  

Stor kunskap inom klimat- och energifrågor 
Kalmar län har som mål att bli fossilbränslefritt 2030 och vi har goda möjlig-
heter att uppnå detta. Två tredjedelar av energiproduktionen i Kalmar län fossil-
bränslefri. Vi har gott om skog i länet och utmärkta förutsättningar för vindkraft 
och solenergi. Länet har dessutom en hög kompetens inom energiområdet. I 
Oskarshamn finns SKB:s mellanlager för det använda kärnbränslet. Knutet till 
lagret finns Äspölaboratoriet som lockar forskare, specialister och beslutsfattare 
från hela världen med sin världsunika forskning.  
 
En attraktiv och internationell kunskapsmiljö vid Linnéuniversitetet 
Linnéuniversitetet, ett modernt internationellt universitet i Småland, är landets 
yngsta universitet och erbjuder 150 utbildningsprogram och 2 000 fristående 

800



  
   

4 
 

kurser. Forskningen vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet och spänner över 
en rad olika discipliner. Särskilt framstående forskning bedrivs inom universite-
tets spetsforskningsmiljöer; Linnaeus University Centres. Där studeras allt från 
exempelvis ekologi och evolution till diskriminering och integration, bioveten-
skap och big data. Universitetet har stor betydelse för regionens utveckling och 
det finns ett starkt samarbete mellan universitetet, det offentliga och näringslivet 
i länet.  

En levande landsbygd med höga natur- och kulturmiljövärden 
Kalmar län har stora områden med höga kulturmiljövärden. Bronsåldersland-
skap, särpräglade herrgårdar och bruksmiljöer i Tjust, en till stora delar oexploa-
terad skärgård, det småländska höglandets byar, flera städer med medeltida kul-
turlager under mark och rika, flerhundraåriga bebyggelsemiljöer ovan mark, två 
Vasaslott, ett flertal medeltida ruiner och Glasrikets bruksmiljöer. I länet finns 
omkring en fjärdedel av de mest värdefulla odlingslandskapen i Sverige, den 
största arealen naturbetesmark och stora skogstillgångar. Den sammanlagda 
kuststräckan är landets längsta, och knappast någon annan del av Sverige har en 
kust med så varierad karaktär under och över ytan. Under ytan finns också en rik 
marin skatt i form av välbevarade vrak, varav Kronan är det mest kända. Natur-
resurserna förser oss med ekosystemtjänster som frisk luft, rent vatten och mat 
på bordet och representerar en stor biologisk mångfald. De bidrar till att öka lä-
nets attraktivitet och vår livskvalitet. Natur- och kulturarvet spelar dessutom en 
allt större roll för den ekonomiska utvecklingen och i konkurrensen om besökare 
och mellan länder, städer och regioner.  
 
Södra Ölands odlingslandskap med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret 
finns sedan år 2000 med på UNESCO:s världsarvslista. Landskapet är utvalt 
som ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på 
en enskild ö tas tillvara på ett optimalt sätt. Med ca 900 000 besökare per år är 
Södra Ölands odlingslandskap ett av de populäraste kulturhistoriska besöksmå-
len i landet. Det levande odlingslandskapet erbjuder också förutsättningar för en 
god livskvalitet och bidrar därmed till länets attraktionskraft.  

Östersjön – vårt geografiska närområde  
Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjön betytt och bety-
der oerhört mycket för Kalmar läns utveckling, både som färdväg för handel och 
som naturresurs. Den ekonomiska tillväxten i Baltikum och Polen, liksom de 
goda kommunikationerna från andra sidan Östersjön mot Centralasien och Kina, 
har en stor potential för handel och därigenom för länets välfärd. Samtidigt har 
havet en avgörande betydelse för regionens attraktivitet och för den viktiga be-
söksnäringen. Länet och kommunerna var tidigt ute med att knyta kontakter i 
Östersjöregionen. Det har bidragit till att vi i dag har starka relationer och ut-
vecklade samarbeten, vilka ger oss betydande kunskap om villkor och förutsätt-
ningar i länderna kring Östersjön. Detta ger en stark plattform för fortsatt sam-
verkan och gemensamma insatser. 
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En hälso- och sjukvård i toppklass 
Hälso- och sjukvården i länet når vid nationell jämförelse mycket höga nivåer 
inom en rad områden. Resultat visar att Landstinget i Kalmar län erbjuder en 
högkvalitativ vård som en av Sveriges bästa hälso- och sjukvårdsorganisationer. 
Invånarna i länet har ett mycket högt förtroende till vården och anser i stor ut-
sträckning att de har tillgång till den vård de behöver. Länets tre sjukhus rankas 
högt när Sveriges bästa sjukhus ska utses.  
 
Ambitionsnivån är hög och målet är att även fortsättningsvis erbjuda Sveriges 
bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet, genom fokus på bland digital förny-
else och att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. eHälsomyndighetens etable-
ring i Kalmar stärker e-hälsoområdet både regionalt och nationellt. 
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Styrelsen har ordet 
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1.1 Vad är en transportplan? 
Regionala utvecklingsansvariga aktörer (Länsplaneupprättare) och Trafikverket 
har fått i uppdrag (rskr. 2016/17:101) av regeringen att upprätta förslag till pla-
ner för transportinfrastruktur för åren 2018-2029. Den regionala transportplanen 
tas fram enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportin-
frastruktur. Planen ska upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven i 
regionen och ska innefatta åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val 
av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infra-
struktur.  
 

1.2 Syfte och funktion 
Planens huvudsakliga funktion är att fördela den ekonomiska ramen tilldelad av 
regeringen på de infrastrukturinvesteringar som anses ge bäst regional nytta. Den 
ekonomiska ramen får endast användas till steg tre och fyra åtgärder (se s.8) men 
kan i kombination med andra åtgärder ge större nytta än enbart ny infrastruktur. 
För att uppnå transportpolitiska-, miljö- och klimatmål krävs därmed även andra 
insatser för förändring av våra transportrörelser. Det innefattar bland annat sam-
arbete och samverkan med andra parter, projekt och investeringar; något som 
Regionförbundet i Kalmar län kontinuerligt arbetar med.  
 

1.3 Nationell transportplan 
Den nationella planen är framtagen utifrån ett trafikslagsövergripande perspek-
tiv. Planen inbegriper nya järnvägar, vägar, farleder men även ombyggnader, 
drift och underhåll, samt åtgärder för trafiksäkerhet eller miljö. I Kalmar län 
hanterar den nationella planen vägarna E22, riksväg 25 och riksväg 40 samt alla 
järnvägar. Grunden för prioriteringarna är att i första hand vårda den befintliga 
infrastrukturen och att använda den mer effektivt.  
 
Det är regeringen som slutligen beslutar om innehållet i den nationella planen ut-
ifrån Trafikverkets förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kartan visar de vägar och järnvägar som ingår i den Nationella planen. 
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1.4 Regional transportplan 
Länens planer omfattar investeringar på det regionala vägnätet, som i Kalmar län 
utgörs av samtliga statliga vägar utom ovan nämnda E22, riksväg 25 och 40. 
Den regionala transportplanen har som utgångspunkt att prioritera åtgärder i 
transportsystemet som stödjer länets utvecklings- och tillväxtpotential, enligt lä-
nets RUS – Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012-2020. Viktiga frå-
gor kring länets transportinfrastruktur sätts i sitt regionala sammanhang och pri-
oriteras utifrån regional nytta.  
 
Det är Regionförbundet i Kalmar läns styrelse som tar beslut om att anta den 
regionala transportplanen. 
 

1.5 Att ta fram planen 
Arbetet med den regionala transportplanen pågår löpande men mer intensivt in-
för en ny planomgång. Regionförbundet i Kalmar län har en tillsatt arbetsgrupp 
som består av länets alla kommuner, Trafikverket, länsstyrelsen och Kalmar 
länstrafik som träffas kontinuerligt. Denna arbetsgrupp har tagit fram förslag på 
objektlista och fördelning av tillsatta medel. 
 
Parallellt med arbetsgruppens arbete tas olika utredningar fram för hela region-
ens utveckling men även för specifika objekt eller stråk. Samarbete sker i olika 
former över länsgränsen vilka ofta leder till konkreta ställningstagande som tas 
med i arbetet med planen. 
 
1.6 Ekonomiska förutsättningar 
Den ekonomiska ramen för trafikslagsövergripande åtgärder i den statliga trans-
portinfrastrukturen m.m. under planeringsperioden 2018-2029 ska uppgå till 
622,5 miljarder kronor. Av den ekonomiska ramen ska:  

 333,5 miljarder kronor används till utveckling av transportsystemet 
 125 miljarder kronor användas till vidmakthållande av statliga järnvägar 
 164 miljarder kronor användas till vidmakthållande av statliga vägar in-

klusive bärighet, tjälsäkring och reinvesteringar av vägar samt till statlig 
medfinansiering till enskilda vägar 

 
Kalmar läns planeringsram för åren 2018-2029 är 931 miljoner kronor, vilket ger 
i snitt 77 miljoner kronor per år. 
 

1.7 Metoder kring planering 

 
1.7.1 Planeringsmodell för transportplanering 
Trafikverkets planeringsmodell för nationell och regional plan är grupperad en-
ligt modellen år 1-3, år 4-6 samt år 7-12. Projekt inom år 1-3 ska i princip vara 
färdiga att genomföras. Projekt inom år 4-6 är under utredning men beslutade för 
genomförande. I åren 7-12 ryms ett flertal objekt som fortfarande är i ett tidigt 
planeringsstadie och där det krävs vidare utredningar för att veta i vilken ordning 
dem ska genomföras. Här är fortfarande ett idéstadie och fokus ligger på brister. 
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1.7.2 Planeringsmodell för planläggningsprocessen 

 
 
Åtgärdsvalsstudie ÅVS 
Planeringen av en väg eller järnväg börjar när Trafikverket, Regionförbundet i 
Kalmar län eller en kommun har identifierat brister i transportsystemet. Bristen 
och hur den kan åtgärdas undersöks genom en så kallad åtgärdsvalsstudie. Stu-
dien ska behandla vilka typer av åtgärder som är möjliga för att lösa ett trans-
portproblem. Arbetet följer den så kallade fyrstegsprincipen för att få störst nytta 
av satsade resurser.  
 

1. Tänk om  

I det första steget övervägs åtgärder som kan påverka behovet av transporter och 
resor samt valet av transportsätt. 

2. Optimera 

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt ut-
nyttjande av den befintliga infrastrukturen. 

3. Bygg om  

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. 

4. Bygg nytt 

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare ste-
gen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

 
Fyrstegsprincipen innebär en stegvis analys av vilka typer av åtgärder som be-
hövs. Ibland kan det vara effektivt med en kombination av åtgärder. I åtgärds-
valsstudien utreds hur brister i transportsystemet kan lösas. I första hand ska pro-
blemet försöka lösas genom åtgärder enligt steg 1 och 2. Om det inte är möjligt 
går man vidare till en konkret byggåtgärd, steg 3 och 4. 
 
Åtgärdsvalsstudien svarar på frågan varför ett väg- eller järnvägsprojekt behövs. 
Därför är ÅVS-skedet ett av de viktigaste inspelen till den regionala och nation-
ella transportplanen.  
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Väg-järnvägsplan 
Om ÅVS-arbetet visar att en investering ska göras på väg- eller järnvägen och 
objektet finns med i den ekonomiska planeringen startar processen med väg- el-
ler järnvägsplan där Trafikverket utreder vilka åtgärder som ska göras och hur.  
 
När väg- alternativt järnvägsplanen är antagen kan byggnationen starta. 
 
1.8 Nationella mål 
 
1.8.1 Transportpolitiska mål 
Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och 
näringsliv i hela landet. Detta görs med ett funktions- respektive hänsynsmål. 
 
Funktionsmål: Tillgänglighet 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 
 
Hänsynsmål: Säkerhet, miljö, hälsa 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande gene-
rationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. 
 
1.8.2 Miljömålen 
Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för 
den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en 
långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela sam-
hällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners, som närings-
livets och andra aktörers. Regeringen har antagit sexton miljökvalitetsmål. 
 
1.8.3 Nationella klimatmål 
Mål för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är: 
• 40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med 1990, för de utsläpp 

som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter 
• minst 50 procent förnybar energi 
• 20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2008 
• minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn 
 
1.9 Regionala mål och strategier 

 
1.9.1 RUS – Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012-
2020 
RUS för åren 2012-2020, den regionala utvecklingsstrategin, är grunden för ar-
betet med den framtida transportinfrastrukturen i länet. För transportplaneringen 
är de viktigaste målen: 
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 Antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs av ska minska till två. 
 Andelen gods som går via tåg och båt ska öka 
 Från Kalmar Öland Airport ska man kunna flyga över dagen till flera av 

de större europeiska städerna 
 Alla ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband senast 2020 
 Fossilbränslefri region 2030 

 

1.9.2 Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 
Länets trafikförsörjningsprogram (TFP) tas fram av den regionala trafikmyndig-
heten, placerad på Kalmar länstrafik, del av Landstinget i Kalmar län. TFP ska 
redovisa behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafik-
försörjningen.  
 
En stor del av insatserna som behövs för att förbättra kollektivtrafiken i länet 
kräver åtgärder längs vägar som berör den regionala transportplanen. Det är tyd-
ligt via exempelvis målen i RUS att de regionala pengarna för infrastruktur 
bland annat ska satsas på kollektivtrafikhöjande åtgärder. 
 
Enligt Trafikförsörjningsprogrammet ska sammanfattningsvis den regionala kol-
lektivtrafiken erbjuda invånarna bra kommunikationer till och från större region-
centra och universitetsorter, närmaste kommunala centralort och viktiga mål-
punkter i närområdet till bostaden. Den ska bidra till förstoring och bättre inte-
grering av lokala och regionala arbetsmarknader samt vidgning av upptagnings-
områden för högre studier, så kallad regionförstoring och regionförstärkning.  

 

1.9.3 Cykelstrategi för Kalmar län 
Under förra planperioden togs ett kompletterande dokument till Transportplanen 
fram, en regional cykelstrategi. Syftet med dokumentet är att med mål och stra-
tegier skapa en långsiktig utveckling av cykelvägnätet och turistcykelleder i ett 
regionalt perspektiv. Det övergripande målet för cykelstrategin är: 
 

 År 2025 finns det ett regionalt sammanhängande nät av cykelbanor och 
cykelsträckningar i blandtrafik som är trafiksäkra och attraktiva. 

 
För att nå dit är strategin att binda samman orter på runt två mils mellanrum, an-
sluta de större bytespunkterna på landsbygden i kollektivtrafiken med cykelbana 
eller cykelsträckningar i blandtrafik med hög trafiksäkerhet till och från närm-
aste ort samt att skapa attraktiva sammanhängande turistcykelnät. 
 

1.9.4 Digital agenda/Bredbandsstrategi 
Under arbete. 
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1.10 Politiska viljeinriktningar 

 
1.10.1 Positionspapper- ett enat  
Sydsverige skapar ett starkt Sverige 
De sex regionerna i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, 
Skåne och Halland har sedan 2015 ett politiskt samarbete i Sydsvensk region-
samverkan, SSR. SSR är en fortsättning på samarbeten i olika konstellationer ge-
nom åren. Regionerna enades under 2016 kring ett gemensamt positionspapper 
som lyfter tre viktiga prioriteringar för utveckling av transportsystemet.  
 
Interregional tillgänglighet- snabb utbyggnad två nya stambanor som kopplar 
an till befintliga Västkustbanan, Södra stambanan och anslutande sidobanor. 
Sammanknutet Sydsverige- Utveckling och underhåll av järnvägar och vägar 
som stödjer den flerkärniga ortsstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och dess 
omland. 
Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter- ökad transportkapacitet 
för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet. 
 
Samarbetet med sin grund i Positionspapperet ska bland annat främja skapandet 
av en välfungerande helhet som kan korrigerar brister i nuvarande transportsy-
stem och utnyttjar gjorda och planerade investeringar på bäst sätt. Ställningsta-
gandena är att undanröja flaskhalsar, förbättra pendlingsmöjligheterna, främja 
kompetensförsörjning och öka sysselsättningen samt koppla samman stad och 
landsbygd via infrastruktur med fokus på boende och tillgänglighet samt klimat-
smart och gränsöverskridande kollektivtrafik och infrastruktur.  
 

1.10.2 Kalmar läns klimatkommission 
Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och reg-
ionförbundet, för att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet sam-
ordnas i klimatkommissionen, som utses av regionförbundets styrelse samt läns-
styrelsen i samverkan. Uppgiften är att 

 Öka takten för att nå länets energi- och klimatmål 
 Anpassa samhället till ett förändrat klimat 
 Hitta nya metoder och lösningar för att nå målen 
 Områden för samverkan: 
 Fossilbränslefri region  
 Klimatanpassning 
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2  
 

Regionen Kalmar län 
 
Kalmar län består av tolv kommuner, ett avlångt län längs med östkusten med bland-
ningen av det småländska inlandet, öländska alvaret, nordlig skärgård och sydliga Möre.  
 
Länet har en stark tillväxtmotor i den södra delen av länet i form av Kalmar stad. För den 
norra delen av länet, med en gräns norr om Oskarshamn, är Linköping i Region Östergöt-
land tillväxtmotor. För att nå målet om funktionella regioner behöver dessa olika förut-
sättningar i länet bejakas och stärkas.  
 
Fokus sen många år tillbaka har varit att arbeta med länets infrastruktur enligt ett stråk-
tänk. I länet finns fem starka stråk som består av väg, järnväg eller båda. Stråken följer 
viktiga kommunikationsleder som binder samman våra städer och samhällen inom länet 
och som i förlängningen knyter oss samman med grannlän och storstadsregionerna. 
Stråktänket går enligt devisen att bli starkare där länet redan är starkt för att på sikt få 
med omlandet. Därför satsas det längs stråken på förbättrad infrastruktur, kollektivtrafik 
och cykelvägar där det redan idag är mest trafikrörelser och där större delen av länets be-
folkning nås.   
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2.1 Logistik- och godstransporter 

 
Godstransporter är väsentliga för konsumtion, arbetstillfällen, tillväxt och 
välstånd. Välutvecklade och kostnadseffektiva logistik- och godstransport-
system är en förutsättning för handelns och industrins funktion och till-
växt, och därmed för samhällets utveckling i stort. Möjligheten till trans-
porter är en viktig faktor för att skapa förutsättningar för tillväxt, föränd-
ring och förnyelse i Kalmar län och sydöstra Sverige. OECD (Organisat-
ionen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har i det sammanhanget 
lyft fram väl utvecklade transporter som en viktig ingrediens för att åstad-
komma en positiv utveckling i regionen. 
 
 
De stora trafiksystemen för gods är de rörelser som sker över landets gränser och 
ofta via stora nationella företag. En viss typ av transportrörelser och upplägg 
krävs för att få dessa flöden att fungera. De mindre men lika viktiga systemen är 
rörelser lokalt med korta sträckor som sker mellan lokala producenter eller om-
lastningsplatser till tillverkare eller distributörer. Båda typer av trafikrörelser fö-
rekommer i länet samt en stor del transittrafik.  
 
I Kalmar län finns en stor produktion av trä, papper och massa. Ett exempel är 
Södras anläggningar i Mönsterås med mycket tät trafik av lastbilar, över 300 for-
don in till anläggningen per dygn varje dag året runt. Transporterna kommer från 
det kapillära vägsystemet i inlandet och samlas upp på E22. Tendensen inom 
sektorn är generellt färre men större sågverk med många tunga transporter. Trä-
industrin omfattar även tillverkning av bostäder och inredning, en stark nisch i 
Småland. I Kalmar län satsas mycket på biobränslen och en effekt av skogsindu-
strin är produkten grot (grenar och trädtoppar) som används både för att utvinna 
biobränsle och till flis- och pellets. 
 
En viktig del av Kalmar läns näringsliv är livsmedelsbranschen. Området är i 
stark tillväxt framförallt vad gäller storskalig köttproduktion och förädling av 
denna. Näringen har olika behov för nyttjande av infrastruktur och fördelar sig 
på i huvudsak tre system för distribution: 

 I stora volymer via ett fåtal grossister till ett stort antal butiker i hela 
landet. Exportandelen är låg.  Här handlar det om ett fåtal men mycket 
stora förädlare vilket leder till stor koncentration av lastbilstransporter. 

 I små volymer till många butiker. Denna form av distribution är i 
ökande och flera halvstora förädlare väljer idag att hoppa över grossistle-
det och distribuerar små volymer direkt till butik. Här förekommer en del 
säsongsvariationer 

 Nära källan. Ett stort antal gårdsbutiker och småskaliga förädlare säljer 
enbart i egen butik. Denna distributionsform är inte sällan kopplad till 
besöksnäringen.  
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De globala handelsmönstren är på väg att förändras. Handeln växer särskilt 
snabbt i relation mot centrala och östra Europa och mot Asien. Det ställer ökade 
krav på kapacitet och effektivitet i dessa transportrelationer. Idag saknas viktiga 
länkar mellan södra Sverige och de prioriterade europeiska transportkorridorerna 
i Polen och de baltiska länderna. Detta berör inte minst Smålandskustens hamnar 
inklusive det väg- och järnvägsnäte som kopplar till dessa knutpunkter. 
 
Det är därför av stor vikt att knyta Sydsveriges Östersjöhamnar till det europe-

iska transportnätverket TEN-T för att 
åstadkomma bättre koppling till de vik-
tiga och växande handelsmarknaderna i 
Polen och i Baltikum. För Kalmar läns 
del är det av särskild vikt att lyfta fram 
den TEN-klassade hamnen i Oskars-
hamns samt att hela riksväg 40 blir 
TEN-T-klassad.  
 
Scanias produktion av lastbilshytter lig-
ger i Oskarshamn i direkt anslutning till 
E22. Företaget är i fasen att planera för 
en utvidgning och jobbar i nära kontakt 
med kommunen för intermodala lös-
ningar kring järnväg, väg och hamn. Av 
företagets godstransporter går 75 % av 
dessa utomlands till Frankrike och Hol-
land.  
 

Vad gäller tillförseln av gods till hamnarna 
har E22 klart störst betydelse för godstrans-
porterna i Kalmar län genom att binda sam-
man stora industrier och befolkningscentra 
med hamnarna efter Östersjökusten. Till-
sammans med de öst-västliga riksvägarna 
25, 40 och 47 utgör E22 ett ramverk i det 
regionala vägnätet för godstransporter. Ett 
sätt att åstadkomma miljömässigt hållbara 
godstransporter är att mer gods transporte-
ras på järnväg. För det krävs en utbyggnad 
av järnvägskapaciteten på såväl Kust till 
kustbanan som Stångådals- och Tjustbanan 
samt Bockabanan. 
 
2.1.2 Sjöfart 
 
Regeringen lyfter i den senaste infrastruk-
turpropositionen fram betydelsen av att 
stärka sjöfarten för inrikes transporter.  Sjö-

Källa: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige 

Bärighetsklass 4 (BK4) 
I de mellersta delarna av länet, mel-
lan Emmaboda/Nybro och Mönsterås 
har på delar av vägnätet en ny bärig-
hetsklass för 74 tons fordon antagits. 
Det är cirka åtta procent av det stat-
liga vägnätet som berörs i Kalmar län. 
Syftet med bärighetsklassen är att 
göra det möjligt för tyngre fordon att 
gå med mer last på vägar som inte 
kommer att bli aktuella för överflytt av 
gods till järnväg eller sjöfart. I dagslä-
get är det vägar som redan nu, utan 
åtgärder, klarar en tyngre belastning 
som är utpekade. I Kalmar län är det 
vägar med mycket timmertransporter 
som är aktuella. 
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fartens viktiga roll i det svenska transportsystemet för de svenska exportnäring-
arna betonas liksom att överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart bör 
främjas.  
 
Länets hamnar är av stor betydelse för godstransporter. Tillsammans med kom-
biterminaler på land är hamnarna viktiga omlastningsplatser för varor och gods 
mellan järnväg, väg och hav. Väl fungerande marktransporter till och från ham-
narna är väsentliga för hamnarnas möjlighet att utvecklas. Här är E22 av största 
betydelse för godstransporter i länet då vägen binder samman stora industrier 
och hamnar längs Östersjökusten. Av hamnarna i länet är Oskarshamns hamn ut-
pekad av EU i det europeiska transportnätet TEN-T, där den ingår i Comprehen-
sive-nätverket. Oskarshamns hamn har även prioriterats regionalt för året-runt 
trafiken till Gotland och är därför en väsentlig hamn framförallt för varuförsörj-
ningen men även persontrafiken till Gotlandafiken.  
 
De flesta hamnarna utmed Smålandskusten ägs av respektive kommun. Ett un-
dantag är Södra Cells hamn i Mönsterås som är privatägd och en av de största i 
länet vad gäller godsmängd. 
 
Kalmar län är starkt påverkad av trafiken till Blekinges hamnar. Baltic Link kor-
ridoren mellan Oslo - Göteborg och hamnen i Karlskrona behöver bättre kopplas 
samman med Polen. Stena Line har idag tre färjor med 18 avgångar i veckan och 
lika många ankomster. Adriatic-Baltic korridoren i TEN-T stomnätet utvecklas 
starkt i Polen och vidare till Adriatiska havet. Den medför sjötransporter mellan 
Asien via hamnarna i Adriatiska havet och järnväg genom Centraleuropa till 
Gdynia. En förlängning av transportkorridoren från Gdynia till Skandinavien via 
Baltic-Link skulle gagna det svenska näringslivet. Snabba persontåg trafikerar 
redan sträckan Gdynia-Warszawa idag. En väl utbyggd E22 är viktigt för att 
kopplingen till Karlskrona ska kunna stärkas än mer. 
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2.2 Persontransporter  
 

2.2.1 Det kollektiva resandet 
För att nå regionens mål, att länet ska gå från dagens fyra arbetsmark-
nadsregioner till två och samtidigt bli fossilbränslefri, behövs god kollek-
tivtrafik. Regionförstoring förutsätter möjlighet att resa längre på kortare 
tid. Det har betydelse för att företag ska finna rätt kompetens, för männi-
skor att hitta arbete och för rörligheten på arbetsmarknaden. God kollek-
tivtrafik ökar regionens attraktivitet både för näringsliv och för privatperso-
ner. 
 
Kollektivtrafiken är en av grundpelarna för att för-
bättra de interna förbindelserna i regionen. Enligt 
OECD krävs bättre interna förbindelser inom Kal-
mar län och mellan våra grannlän. Får att nå dit be-
höver flaskhalsar i infrastrukturen försvinna och 
buss- och tågupplägg tas fram som minskar våra 
avstånd och ökar arbetsmarknadsregionerna. Därför 
betonas i länets Trafikförsörjningsprogram vikten 
av starka stråk mellan regionala centra, huvudorter i 
lokala arbetsmarknader och centralorter i kommu-
ner. Detta kombineras med medelstarka stråk inom 
kommunerna, samt med anropsstyrd närtrafik på 
landsbygden. Inriktningen är att med hjälp av kol-
lektivtrafik få länet att växa där vi är starka, attrak-
tiva och har många trafikrörelser. Kollektivtrafiken 
ska alltså ses som strukturbildare för samhällspla-
neringen.  
 
Ungefär hälften av alla kollektivtrafikresor i länet 
sker i de tre största kommunerna Kalmar, Västervik 
och Oskarshamn och det är även längs kusten som 
många pendlingsrelationer visar sig. Kalmar stad är 
motor för pendlingsrörelser i länet vilket syns tyd-
ligt i relationerna Kalmar-Mönsterås-Oskarshamn, 
Kalmar-Färjestaden, Kalmar-Nybro-Emmaboda. Det andra starka stråket i länet 
är Västervik-Vimmerby-Hultsfred.  
 
Framgångsfaktor 
Att bygga upp starka stråk där det finns bäst förutsättning för hög turtäthet har 
visat sig framgångsrikt. I Kalmar län har antalet resenärer ökat när restid och an-
tal stopp minskat. Ett fortsatt arbete pågår för att åstadkomma snabba och raka 
resor längs E22 med ett antal funktionella bytespunkter längs vägen.  
 
Själva trafikupplägget ansvarar KLT för, men de fysiska åtgärderna i form av 
bytespunkter bekostas av nationella och regionala medel. Det handlar om säkra 
bytespunkt i befintlig trafikmiljö men även om anslutande cykelvägar, parke-
ringsplatser och väderskydd. Det kan även finnas behov av samhällsnyttiga 

815



  
   

19 
 

funktioner utöver trafikslagsbytet, exempelvis någon form av kommersiell verk-
samhet. Bäst resultat uppkommer när kommun, regionförbund, trafikoperatörer 
och trafikverket samarbetar kring bästa lösning för bytespunkter. 
 
Kalmar tågdepå 
En depå för underhåll och reparation av de regionala tågen som går på Kust till 
kust banan och Stångådal- och Tjustbanan invigdes 2016. Tidigare underhölls tå-
gen i Nässjö och Linköping men Kalmar tågdepå ligger nu i navet av banorna 
och leder därmed till minskad trängsel på stambanan samt färre tomtransporter.  
 
2.2.2 Cykeln- det femte transportslaget 
Cykel som transportmedel har en given plats i en attraktiv och långsiktigt 
hållbar region. Den utgör ett effektivt sätt att resa till jobb och skola, eller 
för nöjes skull till fritidsaktiviteter och utflyktsmål. Att cykla är enkelt och 
billigt och är även tillgänglig för nästan alla, kvinna som man, ung som 
gammal och oberoende av etnicitet och samhällsklass. Cykeln kräver lite 
utrymme, är energisnål, bullrar inte och medför inga luftföroreningar. 
Dessutom bidrar ökad cykling till bättre folkhälsa, attraktiva stadsmiljöer, 
minskade koldioxidutsläpp och minskad trängsel.  
 
Den största potentialen för att snabbt öka andelen resor med cykel bedöms fin-
nas inom tätorter och för resor som är kortare än fem kilometer. Det finns även 
en stark trend av ökad användning av elcyklar som kan öka det avståndet betyd-
ligt.  
 
Ur ett regionalt perspektiv är fokus på utbyggnad av cykelvägar följande: 
 
Turismcykeleder 
Besöksnäringen är en bransch som blir allt viktigare för Sverige och har visat sig 
ha stor potential när det gäller att skapa nya jobb och bidra till tillväxt. Det är 
därför av stort intresse att ta till vara och utveckla de möjligheter som finns inom 
näringen. I Kalmar län är Öland ett särskilt starkt resmål och cykelturismen har 
kommit att spela en allt större roll. En cykelled kräver, för att vara attraktiv; cy-
kelvägar av god kvalitet, trafiksäkerhet, vägvisning, kartor samt upplevelser och 
sevärdheter längs färden. 
 
Regionalt cykelnät för pendling och fritid  
Flera av regionens tätorter ligger mindre än två mil ifrån varandra och genom att 
knyta ihop dem med cykelbanor, alternativt göra befintliga vägar i blandtrafik 
tillräckligt trafiksäkra, så ökar möjligheten att arbetspendla med cykel.  
 
Cykelvägar i kombination med kollektivtrafik 
Säkra och tillgängliga pendlarparkeringar för både cyklar och bilar längs de 
starka kollektivtrafiklinjerna underlättar bytet till buss. I flera fall krävs det till-
gänglighet med cykelbanor mellan närmaste tätort och hållplats. En tydlig ut-
byggnadsstrategi för bytespunkter finns som bilaga till Trafikförsörjningspro-
grammet, många av bytespunkterna kräver både cykelvägar och funktionella cy-
kelparkeringar för att ge ett bra hela-resan-perspektiv. 
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Utbyggnadsordning följer förslaget i regional cykelstrategi och utbyggnad sker i 
samarbete med kommunerna. För bästa resultat krävs att kommuner, Trafikver-
ket och regionförbundet gemensamt arbetar för fler cykelvägar och stöttar 
varandra med både tid, kunskap och ekonomiska medel. 
 
 
2.2.3 Flyg 
Kalmar Öland Airport är länets enda flygplats med reguljärtrafik och tillhör det 
europeiska transportnätverket TEN-T. Flygplatsen har daglig reguljärtrafik och 
chartertrafik till Sydeuropa. Dagliga förbindelser med kontinenten är väsentliga 
för regionens näringsliv, inte minst för att ledande funktioner och befattningar 
ska kunna behållas i länet. För företag som överväger att etablera sig i regionen 
är tillgängligheten med flyg många gånger en avgörande fråga.  
 
Många länsbor gör täta arbetsresor eller arbetspendlar till Stockholm. För den 
södra länsdelen har flygförbindelsen med huvudstaden stor betydelse eftersom 
flyget tills vidare inte är tidsmässigt möjlig att ersätta med andra färdsätt. Flyg-
platsens ligger också gynnsamt i ett stadsnära läge inom cykelavstånd, eller 14 
minuters bussresa, från Kalmar centrum. Flygplatsens närhet till järnvägar både 
västerut (Kust till kustbanan) och norrut (Stångådalsbanan) samt vägarna E22 
och riksväg 25 skapar också möjligheter för framtiden.  
 
Den norra delen av länet har inte samma tidsmässiga restidsvinster av flyget som 
den södra länsdelen. Norra delen av länet har närhet till Södra Stambanan samt 
framtida höghastighetståg från Linköping och Norrköping. Närheten till snabb 
järnvägstransport gör därför tåget till ett alternativ för resor till Mälardalen och 
internationella flygplatser från den norra delen av länet. 
 
 
2.2.4 Digital infrastruktur- det sjätte transportslaget? 
Infrastruktur idag handlar lika mycket om den fysiska vägen eller järnvägen som 
möjligheten att kunna svara på e-post på tåget eller kunna boka tvättstugan i kön 
i mataffären. Vart den digitala omställningen kommer att landa går det endast att 
spekulera kring men det som står klart är att den kommer vara en grundpelare i 
människors vardag även framöver. 
 
Uppkopplade stråk 
Mer eller mindre ständig uppkoppling kräver säkerställd tillgång till stabil och 
sömlös uppkoppling av god kvalitet. Det öppnar upp möjligheten för resenärerna 
att använda restiden för exempelvis arbete eller studier, vilket inte ska un-
derskattas i ett stort län som Kalmar där start- och slutpunkterna för en resa kan 
ligga på förhållandevis långt avstånd från varandra. En viktig inriktning blir där-
för att förbättra kapaciteten i de mobila näten efter länets starka stråk, och speci-
ellt där det förekommer starka kollektivtrafikrörelser.  
 
Mobility as a service 

 
“Mobility as a Service (MaaS) puts users, both travellers and goods, at the core 

of transport services, offering them tailor-made mobility solutions based on their 
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individual needs. This means that, for the first time, easy access to the most ap-
propriate transport mode or service will be included in a bundle of flexible travel 

service options for end users.” 
-Europeiska Unionen 

 
MaaS för transporter och infrastruktur omfattar tjänster kring samordnade trans-
porter av personer och varor som blir möjligt när data görs tillgänglig i mycket 
större omfattning än den är idag. Det kommer leda till en utveckling av mer håll-
bara res- och transportbeteenden. Det kan exempelvis handla om ett och samma 
gränssnitt för användaren för information, reseplanering och betalning. Ett Hela-
resan-perspektiv med fokus på enkelhet och smidig vardag; med hjälp av en 
tjänst ges tillgång till olika färd-/transportmedel. Det kommer på sikt jämna ut 
konkurrensförhållandet mellan privatägd bil och övriga färdmedel. Speciellt 
finns potential för landsbygdens förenkling av persontransporter och för varudis-
tribution direkt till användaren eller försäljningsställe/verksamhet. Denna för-
ändring av värdekedjor och direkta och indirekta effekter kommer dock behöva 
analyseras framöver. De positiva incitamenten att såväl bo som att verka på 
landsbygden bör vara särskilt starka.  
 
Den digitala infrastrukturen för att utveckla MaaS omfattar tillgång till stabil och 
sömlös uppkoppling av god kvalitet samt tillgänglighet till privat och öppen 
data. Tekniken för utveckling existerar idag genom ex. 4G. Däremot förutsätts 
utveckling och incitament för aktörer att bygga ut och utveckla kapacitet för da-
talager och datakommunikation. 
 
 
Autonoma/självkörande fordon 
 
I begreppen kring digitalisering ligger den långsiktiga omställningen av trans-
porter. Den omfattar dels utvecklingen av en distribuerad laddningsinfrastruktur 
och sannolikt även energiförsörjning nära användaren (ex. solceller). Men även 
utvecklingen av 5G digitalinfrastruktur med bl.a. mycket låg fördröjning samt 
V2V-kommunikation.  
 
Kommande behov finns av elvägar för tyngre transporter och även ”nya” trans-
portsätt som ex. drönare. 
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2.3 Samhällsplanering  

 
2.3.1 Bostäder och infrastruktur 
Bostadsbrist är inte längre ett storstadsproblem utan har blivit ett faktum för 
många kommuner runt om i Sverige de senaste åren. I Kalmar län har bostads-
byggandet fram till nyligen varit lågt sedan början av 1990-talet. Så ser det ut på 
de flesta håll i landet.  
 
I länet har ett stort antal nyanlända asylsökande i kombination med tidigare år av 
låg eller ingen nybyggnation lett till ett starkt ökat behov av bostäder. Samtidigt 
finns också en tydlig trend med urbanisering i landet som helhet där flyttrörel-
serna går från landsbygden till städerna och från städerna till Sveriges storstads-
områden. Tillsammans har flertalet av länets kommuner nu brist på lägenheter 
och anstränger sig för att få fram planer och bostadsprojekt. 
 
2.3.2 Samverkan kring bostäder, infrastruktur, kollektivtrafik 
och digitalisering 
Tack vare investeringar i infrastrukturen har nya möjligheter för exploatering av 
bostäder tillkommit. Ett bra exempel är omläggningen av E22, förbifart 
Rinkabyholm, där Kalmar kommun nu kan planera för 600 nya bostäder när tra-
fik och buller minskar drastiskt för orten.  
 
En genomtänkt samplanering mellan bostäder, kollektivtrafik, infrastruktursats-
ningar och digitala lösningar kan skapa många nya möjligheter och medverka till 
att nå målen om God tillgänglighet och God bebyggd miljö. Samplanering ökar 
möjligheten till ett projekts eller en plats mervärde, det minskar kostnaderna och 
ökar kunskapsplattformar mellan olika organisationer. 
 
Stationsnära planering 
45-60 minuter per resa anses vara vad de flesta människor kan acceptera i restid 
från dörr till dörr mellan bostad och arbete. Då är det en fördel om bostäder, 
verksamheter, service mm ligger i nära anslutning till stationer och knutpunkter 
för kollektivtrafiken. Genom stationsnära planering, det vill säga att bebyggelse 
och stationsorternas utveckling koncentreras i läget kring kollektivtrafikens stat-
ion eller knutpunkt, underlättas det kollektiva resandet och tillgänglighet samt 
förutsättning för ortens utveckling ökar.  
 
Det finns många fördelar med att planera och väl använda det goda kollektivtra-
fikläget:  

 det ökar tillgängligheten till snabba resor, vilket bland annat gör det en-
klare att både pendla till och från orten för ett arbeta eller för att studera 

 det ökar underlaget för service av till exempel butiker och annan kom-
mersiell service men även offentlig service som vårdcentral, dagis och 
bibliotek   

 en plats där många rör sig och där det är aktiviteter större delen av dyg-
net ökar både den upplevda och den faktiska tryggheten 

 är en bra mötesplats, både för planerade, offentliga möten och spontana 
möten i vardagen 
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2.3.3 Värdefulla upplevelser i naturen och kulturen 
Kalmar län är under sommarhalvåret Sveriges största turistlän utanför storstä-
derna med besökare från hela Sverige och utländska besökare främst från Dan-
mark, Tyskland och Holland. Näringen består av flera större destinationer och ett 
mycket stort antal mindre objekt.  
 
Länet har fem stora destinationer: Astrid Lindgrens Vimmerby, Skärgården runt 
Västervik, Glasriket, Kalmar och Öland. Samtliga bygger på mycket höga natur-
värden och/eller höga historiska och kulturella värden.  
 
Besöksnäringen präglas av ett mycket stort bilberoende och tydliga, i vissa fall 
extrema, säsongsvariationer vad gäller trafikintensitet: 
 

 Till Vimmerby sker resorna främst via väg 23 och väg 40.  
 Öland genererar många besök under en lång sommarsäsong med tydliga 

toppar t ex vid midsommar och Ölands skördefest. Ölandsbron och väg 
136 är mycket hårt belastade under sommarsäsongen.  

 I Västervik är det tidvis hård belastning på den enda infarten till staden 
från E22. I Västervik är skärgårdstrafiken en begränsande faktor för hur 
skärgårdsturismen kan utvecklas. I jämförelse med Stockholms skärgård 
är det svårt att få en rimlig ekonomi i denna trafik.   

 
Besöksnäringen är i stark tillväxt med mycket goda framtidsutsikter både i värl-
den, Sverige och i Kalmar län. Upplevelseindustrin är även viktig för den egna 
befolkningen. 
 
 
2.3.4 Utbildningar och spännande forskarmiljöer 
Till Kalmar län kommer under 2017 e-hälsomyndigheten att etablera sin verk-
samhet. Myndigheten kommer att samarbeta med Linnéuniversitet som har sitt 
säte i Kalmar och i Växjö. För att främja myndighetens och universitets behov 
och utveckling behövs goda förbindelser mellan universitetsorterna då tåget är 
den viktigaste faktorn för snabba restider.  
 

DAR 
Under åren 2013-2016 var Regionförbundet i Kalmar län projektägare 
av två pilotprojekt inom det nationella projektet Den attraktiva regionen, 
DAR. Inriktningen för projekten var två av länets starka stråk; E22 längs 
östkusten kallad Mer Kalmarsund och väg 25 och Kust till kust banan 
kallad Linnéstråket. Syftet var att utveckla samspelet kring ett transport-
system som bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och 
social hållbarhet. Samspelet mellan rumslig utveckling och transportpla-
nering var huvudtemat. 
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En spännande plats med stor potential och pågående satsningar för framtiden, 
om än med liten påverkan på infrastrukturen, är Äspölabaratoriet, där Svensk 
kärnbränslehantering AB (SKB) forskar och utvecklar metoder för slutförvaring 
av kärnbränsle. På laboratoriet finns en forskarmiljö för bland annat geoveten-
skaper, miljövetenskaper, hydrovetenskaper och mikrobiologi. Ambitionen är att 
utveckla platsen till en fristående forsknings- och innovationsinfrastruktur med 
väl anpassade miljöer tillgänglig för olika forsknings- test- och utbildningsända-
mål. 
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Kalmar läns  
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3.1 Sammanknutet Sydsverige- sammanknutet Kalmar län 
I en global ekonomi är näringslivets konkurrens- och attraktionskraft beroende 
av goda kommunikationer genom järnväg, väg, flyg och sjöfart. Ökad och bred 
tillgänglighet skapar stor social nytta för det moderna samhället och har en inte-
grerande funktion. Att koppla samman arbetsmarknader ökar sysselsättningen 
och främjar kompetensförsörjning. Kalmar län som funktionell region behöver 
starka kopplingar till grannlänens tillväxtmotorer. Idag finns starka pendlingsrö-
relser mellan Kalmar- Karlskrona samt Kalmar-Växjö men dåliga förbinder mot 
Jönköping och långsamma förbindelser mot Linköping. För att skapa ett starkt 
Sydsverige måste pendlingsrörelser över administrativa gränser fungera, det är 
idag en given del av människors vardag att snabbt och enkelt kunna förflytta sig 
för jobb eller utbildning.  
 
I Kalmar län är målet att nå grannlänens tillväxtmotorer inom följande restider: 
 
 Jönköping Karlskrona Linköping Norrköping Växjö 
Kalmar 2:30 1:00 2:30 3:00 1:00 

 
 

3.2 Järnvägar 
Sydsveriges järnvägsnät är ett av Sveriges mest trafikerade. Den hårda belast-
ningen medför störningar i systemen som får stora konsekvenser för såväl rese-
närer som gods. Det finns behov av ordentliga insatser för att höja järnvägarnas 
skick och återhämta ett eftersatt underhåll. Det behövs i många fall investeringar 
i stationsanläggningar, dubbelspår och trimningsåtgärder. Detta ger ökad kapa-
citet, kortare restider och ett mindre sårbart system. Kalmar län är beroende av 
sitt järnvägsnät. Det är järnvägen som ur ett funktionellt perspektiv binder oss 
samman med resterande delar av Sverige där vår viktigaste länk är Södra stam-
banan. Södra stambanan sträcker sig till både Stockholm och Malmö/Köpen-
hamnsregionen vilket skapar en oumbärlig nationell och internationell koppling. 
 
3.2.1 Höghastighetsbana 
Planerna på nya stambanor ger stora möjligheter tillsammans med den regionala 
persontågstrafiken, bland annat som ett medel att knyta samman Sydsveriges ar-
betsmarknadsregioner med korta restider och låg miljöpåverkan. För Region 
Kalmar är det av stor vikt att via regional trafik kunna ansluta till den nya stam-
banan. I ett första skede ska regional trafik via Stångådals- och Tjustbanan 
kunna nå noden planerad i Linköping. Länets andra länk till nya stambanans ut-
byggnad från söder kommer visa att Växjö/Alvesta fungerar bäst som en nod för 
höghastighetsstopp. Den regionala trafiken till Växjö/Alvesta kommer i det ske-
det att vara mycket väl utbyggt med minst halvtimmestrafik i kombination av 
både regionala och fjärrgående tåg. 
 
3.2.2 Kust till kust banan 
Kust till kustbanan är regionens mest trafikerade banan med 25 persontåg i var-
dera riktning och runt 5 godståg varje vardag. Banan möter Södra stambanan och 
binder därmed samman länet med Öresundsregionen, Mälardaslregionen och i 
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sin ändpunkt med Göteborg. Den fyller en viktig pendlingsfunktion för de syd-
liga kommunerna som enkelt kan dagspendla inomregionalt men även till Reg-
ion Kronoberg. 
 
Flera mötesspår och perronger har byggts de senaste åren vilket har öppnat upp 
för möjligheten att köra regionaltåg på sträckan. För tillfället fungerar kapa-
citeten och det går att kombinera regionala tåg med fjärrtåg men på sikt behövs 
fler mötesspår på sträckan för att kunna öka kapaciteten än mer.  
 
Regionala tåg skapar snabbare pendlingsmöjligheter mellan regionens tätorter 
och ger ökade möjligheter för utveckling på orten. Stationsnära planering med 
fokus på kollektivtrafik och bostäder är en stark faktor för samhällsutveckling i 
kommunerna i länet. 
 
Det övergripande målet är att nå Växjö station inom 1 timme från Kalmar. 
 

3.2.3 Stångådal och Tjustbanan 
För kopplingen Kalmar- Linköping är Stångådalsbanan och, ankopplande från 
Västervik, Tjustbanan en avgörande faktor. Upprustningsbehoven på banan är 
stora men nödvändiga för att bibehålla och öka persontrafiken. Exempelvis krävs 
renovering av rälsen på ett antal sträckor, flera mötesspår och minskat antal 
plankorsningar. Idag går 8 dubbelturer persontrafik mellan Kalmar/Västervik 
och Linköping. Mellan Västervik och Linköping går 2 godståg och mellan 
Mönsterås och Kalmar 8 godståg.  
 
Det övergripande målet är att nå en restid på 2 timmar och 30 min mellan Kal-
mar och Linköping och ca 1 timma och 20 minuter mellan Västervik och Linkö-
ping.  
 
Stångådals- och Tjust banan bör användas som omledningsbanor när stambane-
nätet inte räcker till eller behöver renoveras. Likaså kan nya vägar för godset 
skapas via dessa banor som inte har lika högt kapacitetsutnyttjande som stamba-
norna.  
 
3.2.4 Kalmar station 
Kalmar stations läge och funktion kommer att behöva utredas inom en snar 
framtid. Bland annat leder den ökade mängden bomfällningar och trängsel på 
spåren samt ökade behov för funktionella busslösningar till ineffektivitet på slut-
stationen. Det i sin tur ger följdeffekter i hela systemet och Kalmar är nod för 
stora delar av kollektivtrafiken.  
 

3.3 Vägar 
 
3.3.1 E22 
E22 är livsnerven som binder länet samman längs kusten och med grannlänen 
och i förlängningen med två av landets storstadsområden. Vägen har en starkt 
sammanhållande funktion för utveckling och har direkt anslutning till länets vik-
tiga hamnar och flygplatser. Stråket ger god tillgänglighet för pendling till arbete 
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och studier inom länet. Därför är de stora tätorterna längs sträckan fokus för ut-
byggnad av bytespunkter för kollektivtrafiken.   
 
Under många år har E22 varit fokus för gemensam strävan för länen längs 
sträckan om god framkomlighet och tillgänglighet. Ett idogt arbete som har gett 
resultat och idag är stora delar av vägen åtgärdad. Men i Kalmar län finns fortfa-
rande en del behov av förbättringar för att länets livsnerv ska tillföra den funkt-
ionalitet som behövs. 
 
3.3.2 Rv 40 
Regionförbundet i Kalmar läns ambition är att rv 40 även i Kalmar läns geografi 
ska bli en del i TEN-T stråket. 
 
3.3.3 Rv 25 
Vägen har stor betydelse för pendling både inomregionalt och till Kronobergs 
län. Linnéuniversitetet har sina huvudorter i Kalmar och Växjö, vilket förstärker 
behovet av goda och snabba kommunikationer längs stråket. Riksväg 25 är även 
viktig för turismens flöde till Kalmar län. 
 
Återstående åtgärder behövs på sträckan Eriksmåla-Hovmantorp för att skapa en 
säker och framkomlig sträcka. Viltstängsel längs vägen är också av stor vikt. 
 
3.4 KalmarÖland Airport 
Att resa från flygplatsen i Kalmar är södra länets snabbaste koppling till Stock-
holm. Flyget till Stockholm fungerar som en del i den dagliga pendlingen i reg-
ionen. Utvecklingen av flygplatsen ger därför stora mervärden för regionen med 
ökad konkurrenskraft, kompetensförsörjning och vidgad arbetsmarknad. 
 

3.5 Gods och godsstråk 
Gena vägar med god framkomlighet och utan för stora hastighetsförändringar 
gynnar godstransporter i stort och ger även minskade utsläpp. Åtgärder på exem-
pelvis E22 ger därmed effekt även för godsrörelser i länet.  
 
Hamnarna i länet ska prioriteras, men en stark koppling för länet finns till Karls-
krona hamn vidare mot Polen och i förlängningen till Asien.  
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Åtgärder 2018-2029 
 

 

 

 

 

 

  

826



  
   

30 
 

 
4.1 Förutsättningar för finansiering 

 
Medfinansiering: Kommun eller privata organisationer/företag finansierar helt 
eller delvis en investering. 
 
Samfinansiering: Den regionala och nationella planen samverkar i att finansiera 
ett projekt. Kan kombineras med medfinasiering. 
 
Enligt regeringen ska medfinansiering initieras av bidragsgivaren och det får inte 
medföra att man går före i kön.  
 
Förskottering kan ske på objekt som ska byggas 2018-2019. I undantagsfall kan 
det även ske på objekt som planeras att bli byggda 2020-2021. 
 
3.1.1 Vem finansierar vad? 
Den regionala planen ska finansiera om- och nybyggnad av alla statliga vägar, 
förutom E22 samt riksvägarna 25 och 40.  

Respektive kommun tar investeringsansvaret för gång- och cykelbanor i tätor-
terna oavsett vem som är huvudman för vägen. I de fall Trafikverket är huvud-
man för vägen ska samråd ske med Trafikverket.  

Den nationella planen finansierar om- och nybyggnation av E22, riksväg 25 
och 40. Med medel från den nationella planen genomför Trafikverket även 
smärre förbättringsåtgärder på hela det statliga vägnätet såsom asfaltering, bärig-
het och broförstärkningar.  

Exploatören ska i skälig omfattning bekosta exploatering som medför ombygg-
nader av vägar.  

Kollektivtrafikåtgärder 

Cykelvägar 

 

4.1.2 Drift, underhåll och passa-på-åtgärder 
 

Vid åtgärder på det statliga eller kommunala vägnätet kan passa-på-åtgärder bli 
aktuella. En tidig och kontinuerlig avstämning krävs för att få ut så mycket som 
möjligt av åtgärder på infrastrukturen. 

 

Cykelvägar. 

 

4.1.3 Plattformar järnväg 
Trafikverket ansvar för vissa plattformarna i den del av järnvägsnätet som be-
döms som huvudnätet. I Kalmar län ingår Kust till kustbanan i huvudnätet samt 
de större orterna utmed banan; Kalmar, Trekanten, Nybro och Emmaboda.  
För att bygga en plattform med tågstopp krävs först en överenskommelse mellan 
berörd kommun och KLT om att orten ska ha tågstopp, alltså att stationen förs in 
i tidtabellsystemet. En dialog förs sedan med Trafikverket om det är möjligt att 
få till ett stopp och vilken prioritet stationen i så fall kommer att få. 
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För bäst kapacitet på järnvägen behövs mötesspår och om ett mötesspår finns el-
ler ska byggas kan en plattform finansieras, helt eller delvis, från den regionala 
planen.  

 

Plattformar utan mötesspår men som har godkänts av KLT och Trafikverket för 
tågstopp finansieras av respektive kommun. 

 
4.2 Åtgärdslista 
 

Den totala ramen för Kalmar läns regionala plan är 931 miljoner kronor. I  
genomsnitt innebär det 77 miljoner kronor per år.  
 

Åtgärder 
Total 
Mkr 

2018-
2020 

2021-
2023 

2024-
2029 

Nationella objekt, samfinansiering 125    

Järnväg, Stångådals- och Tjustbanan 50 - - 50 

Järnväg, Kust till kust 50 - - 50 

E22, Förbifart Bergkvara 25 - - 25 

Större investeringar på väg > 25 Mkr  480    

136 Brofästet – Borgholm 375 - 190 185 

Riksväg 23 Målilla – Hultsfred 105 105 - - 

Bristlista period 3 65    

Separat lista X - - X 

Mindre investeringar på väg < 25 Mkr 40    

Trafiksäkerhetsåtgärder & framkomlighet 40 9 9 22 

Kollektivtrafikåtgärder  100    

E22 Bytespunkter/stationer 60 20 15 25 

Enligt lista 40 10 10 20 

Cykelåtgärder enligt regional cykelplan 42    

Ölandsleden 14 14 - - 

Förskottering Timmernabben-Mönsterås 8 8 - - 

Cykelvägar enligt regional cykelstrategi 20 2 6 12 

Enskilda vägar och flyg 79    

Enskild väg 12 3 3 6 

Åtgärder på flygplats 25 15 10 - 

Driftstöd till flygplats 42 10 10 22 
Total-
summa 

 931    

 

  

828



  
   

32 
 

4.2.1 Samfinansiering mellan regional och nationell plan 
Se åtgärdslista ovan. 

 
Stångådals- och Tjustbanan 
Upprustningen av Stångådals- och Tjusbanan pågår sedan 2010 och i slutet av 
2018 ska ett stort upprustnings- och ombyggnadsarbete vara avslutat enligt avtal 
mellan Trafikverket, regionförbundet och länets kommuner. Flera stora åtgärder 
behövs på banan och ett fortsatt samarbete mellan aktörerna kommer att pågå för 
att identifiera åtgärdsbehov och tidsplan. 
 
Kust till kustbanan 
Efter att mötesspår Skruv har byggts och nödvändiga åtgärder mellan Växjö och 
Alvesta genomförts måste nästa steg för att öka kapaciteten på banan genomfö-
ras. Vidare utredningar kring vilka åtgärder som krävs kommer att tas fram un-
der inför nästa planomgång. 
 
E22- Förbifart Bergkvara: Bytespunkt kollektivtrafik 
En sedan länge diskuterad förbifart vid Bergkvara kommer att genomföras i slu-
tet på planperioden. I samband med den ska en bytespunkt för kollektivtrafiken 
byggas som ett led i utvecklingen av den starka stråktrafiken längs E22.  
 
4.2.2 Större investeringar i regional plan >25 mkr 
Se åtgärdslista ovan. 
 

Länsväg 136 
 
 

Stråktillhörighet:  Tillhör Linnéstråket

Funktion:  Väg 136 mellan Algutsrum i Mörbylånga kommun och Borgholm i Borgholms 
kommun går på Ölands västra sida. Sträckan angör ett viktigt pendlingstråk 
som har stora årsvariationer av trafikflödet beroende på turisttrafiken på som-
marmånaderna. 

Nuläge och brister:  Området kring väg 136 kännetecknas av mycket höga natur- och kulturvärden. 
Avsaknaden av ett fullgott parallellvägssystem gör att jordbrukets transport un-
der sommaren ytterligare begränsar kapaciteten. Bytespunkten för kollektivtra-
fik som ska anläggas i Algutsrum kommer skapa förutsättning för förbättrad 
stråktrafik som gynnar de kollektiva resorna och tillgängligheten. En viktig fråga 
för platsen är att få till ett välfungerande cykelstråk. 

Åtgärd:  2+1 väg 

Tidplan:  2020-2025

Kostnad:  375 mkr

Förväntad effekt:  Säkrare trafikmiljö, säkrare boendemiljö, ökad framkomlighet, minskad köbild-
ning, effekt även för Ölandsbrons funktion. 

Effekter bostad: En ombyggnad av vägen kommer öka säkerheten i de samhällen som ligger 
längs sträckan och kommer på sikt att skapa möjlighet att bygga ut bostadsom-
råden i anslutning till vägen. Orterna kring brofästet har ökat i befolkning de 
senaste åren och förbättrad tillgänglighet kommer ge ökade möjligheter för en 
fortsatt befolkningsökning. 
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Bidrar till Transport-

politiska mål 

Tillgänglighet:

Tillgängligheten ökar och resor kommer att gå snabbare. Problem under som-
marhalvåret kommer troligen minska. Parallell cykelväg kommer öka tillgänglig-
heten för flera trafikantgrupper 
 
Säkerhet, miljö, hälsa: 

Säkerheten ökar både i trafikmiljön men även i boendemiljön pga att det idag 
är många direktinfarten från vägen.  
 
Parallell cykelväg kommer öka säkerheten för flera trafikantgrupper. Ökad cyk-
ling leder till förbättrad folkhälsa. 
 
Ökad framkomlighet leder troligen till ökad mängd trafik på sikt vilket är nega-
tivt för miljömålen. Viss nydragning av väg kommer att ske vilket också bidrar 
negativt.  

Nettonuvärdeskvoten 

(NNK)  Inväntar ÅVS   

 

 

 

 

Riksväg 23 

 
Stråktillhörighet:  Tillhör Östgötastråket

Funktion:  Avsnittet mellan Målilla och Hultsfred ingår i tre utpekade transportstråk som 
är viktiga för näringsliv, arbetspendling och godstransporter mellan Växjö och 
Linköping, Oskarshamn och Vimmerby samt Göteborg. Väg 23 är av riksintresse 
för kommunikation. På sträckan finns även stora godsflöden. 
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Nuläge och brister:  Vägen och vägområdet har bristande säkerhet då den saknar mittseparering, 
säkra sidoområden och säkra korsningar. Sikten i vissa korsningar är dålig, vil-
ket ger otrygga vänstersvängande rörelser. Åtgärder på vägen kommer främst 
leda till ökad framkomlighet och säkrare trafikrörelser vilket kommer att leda 
till förbättrade kommunikationer, både för person- och kollektivtrafik. Åtgärder 
på vägen är en del i att öka vår arbetsmarknadsregion och att få bättre kommu-
nikation både intern i länet och i koppling till grannlän. 

Åtgärd:  2+1 väg 

Tidplan:  2018-2020

Kostnad:  105 mkr

Förväntad effekt:  Säkrare trafikmiljö, ökad framkomlighet, förstoring av arbetsmarknaden

Effekter bostad: Objektet kommer att ge liten påverkan på bostadsbyggnation 

Bidrar till Transport-

politiska mål 

Tillgänglighet:

Tillgängligheten ökar och resor kommer att gå snabbare, arbets- och studie-
pendling underlättas 
 
Säkerhet, miljö, hälsa: 

Säkerheten ökar i trafikmiljön 
 
Ökad framkomlighet leder troligen till ökad mängd trafik på sikt vilket är nega-
tivt för miljömålen.  

Nettonuvärdeskvoten 

(NNK)  Inväntar ÅVS   
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4.2.3 Kollektivtrafikåtgärder  
Se åtgärdslista ovan. 
 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är styrande vid val av åtgärder. Åt-
gärdslistan i dokumentet Bättre och säkrare bytespunkter i kollektivtrafiken ska 
användas vid utbyggnad av bytespunkter. 
 
E22- Knutpunkter/stationer längs stråk E22 
Stråktrafiken mellan Kalmar-Mönsterås-Oskarshamn-Västervik är bland de mest 
populära i KLT:s trafik. För att öka attraktiviteten och snabbheten längs linjen 
samt konkurrenskraften mot bilen behöver den snabba busstrafiken vid Kalmar, 
Mönsterås, Oskarshamn och Västervik utvecklas. För att erbjuda en bra knut-
punktshållplats för av- och påstigande krävs säkra hållplatser vid E22. 
 

4.2.4 Cykelåtgärder utanför tätorterna 
Se åtgärdslista ovan. 
 

Cykelåtgärderna ska medverka till att knyta ihop orter eller medverka till att det 
är lättare att cykla till en busshållplats i stråktrafiken. Turistcykling är en allt 
viktigare del av näringslivet och Ölandsleden, som har påbörjats, ska fortsätta att 
utvecklas.  
Ölandsleden- en nationell cykelväg på Öland vars fokus är turistcykling. 
Mönsterås-Timmenabben- Som en del i det utpekade kuststråket för cykling 
byggs sträckan Mönsterås-Timmernabben ut. 
 

4.2.5 Enskilda vägar och flyg  
Se åtgärdslista ovan. 
 

Enskilda vägar får stöd på flera sätt. Pengarna från regional transportplan går till 
större ombyggnader av en enskild väg. 
 
Driftbidraget till flygplatsen beslutas om och betalas ut årligen. 
 
Ett investeringsbidrag till KalmarÖland Airport utlovas på totalt 25 miljoner 
kronor under förutsättning att motsvarande belopp investerades av flygplatsen. 
Investeringarna ska vara för infrastrukturåtgärder som faller inom flygplatsens 
grundutförande. Därför ska investeringar diskuteras med Trafikverket och Reg-
ionförbundet i Kalmar län innan medel beslutas för utbetalning. 

 

4.2.6 Bristlista period tre 
Under de sista åren i åtgärdsplaneringen, år 2024-2029 är det inte fastställt vilka 
objekt som kommer att bli aktuella för investering. Detta för att vissa objekt 
ännu inte genomgått processen för åtgärdsplanering och för att tidsperspektivet 
är så pass långt fram att förutsättningarna för val av objekt inte är klara och kan 
komma att ändras. Därför har en lista med framtida objekt tagits fram som ska 
granskas och värderas och på sikt kan falla inom ramen för åtgärdsplaneringen. 
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Angiven tidsplan i ramen nedan är för genomförande av ÅVS alternativt väg-
plan.  
 

Stråk, objekt, 
problem Berört stråk Berörda kommuner 

Tids-
plan 

E22-Rv 37,47 
Bockara - Oskars-
hamn 

Ostkuststråket, 
Höglandsstråket 

Oskarshamn 2018-
2019 

E22 Ny infart Väster-
vik 

Ostkutsstråket Västervik 2018-
2019 

- Turistcykelstråk kus-
ten 
- Cykelstråk Öland  
- Koppling till färje-
trafik 

Ostkusstråket,  
Linnéstråket 

Torsås, Kalmar, Möns-
terås, Oskarshamn, 
Västervik, Nybro, Mör-
bylånga, Borgholm 

2018-
2019 

E22 Bytespunkter/ 
stationer 

Ostkuststråket Torsås, Kalmar, Möns-
terås, Oskarshamn, 
Västervik 

2019-
2020 

Stationsorter längs  
Stångådal-  
och Tjustbanan 

Östgötastråket Vimmerby, Hultsfred, 
Högsby, Kalmar, Möns-
terås, Oskarshamn, 
Västervik 

2019-
2020 

Rv 35 Överum - Ulvs-
dal 

Östgötastråket Västervik 2020-
2021 

Kust till kustbanan Linnéstråket Kalmar, Nybro, Emma-
boda 

2020-
2021 

Rv 23 Hultsfred -  
Vimmerby 

Östgötastråket Hultsfred, Vimmerby 2020-
2021 

Rv 23 Vimmerby-
Kisa 

Östgötastråket Hultsfred, Vimmerby 

Länsväg 120 - Emmaboda, Nybro X 

Rv 34 Högsby - 
Glahytt 

Östgötastråket Högsby X 

Kalmar station Ostkusstråket, 
Linnéstråket,  
Östgötastråket 

Kalmar (alla) X 

Krönsmon Vimmerby 
(ALV) 

Östgötastråket Vimmerby X 

Rv 28 Emmaboda- 
Muggetorp/Visse-
fjärda 

Götalandsrakan Emmaboda X 
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Stadsmiljöavtalen 
Under åren 2018-2029 kommer stadsmiljöavtal för främjande av hållbara stads-
miljöer att vara möjliga att söka, omfattande 1 miljard kronor per år. Regionför-
bundet i Kalmar län ämnar arbeta kontinuerligt med länets kommuner för att 
skapa mervärde av tillgängliga pengar i regional transportplan, stadsmiljöpengar 
och insatser från kommuner eller andra intressenter. Detta i ett led att skapa en 
attraktiv region och öka samarbetet mellan olika instanser i länet.  
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Miljöbedömning  
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Bakgrund 
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, 
som krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra 
en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess genomfö-
rande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Inom ramen för miljöbe-
dömningsprocessen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, detta doku-
ment. För att miljöbedömningen ska kunna påverka planens innehåll och främja 
en hållbar utveckling behöver arbetet med miljöbedömningen ske parallellt med 
framtagandet av planen. Kravet är lagstadgat enligt 6 kap §11 i Miljöbalken. 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en 
hållbar utveckling främjas. Länsplaner för regional transportinfrastruktur ska en-
ligt förordning 1997:263 alltid antas innebära risk för betydande miljöpåverkan. 
 
Metod 
En avgränsning av miljöbedömningen har tagits fram (not) som varit ute på re-
miss till länets kommuner, grannlän, Trafikverket och Länsstyrelsen. Inga syn-
punkter har inkommit.  
 
På Regionförbundet har en arbetsgrupp tillsatts som följt arbetet under våren 
2017. Olika upplägg för arbetet har diskuterats och gruppen har landat i att den 
övergripande bedömningen görs på tre objekt som finns representerade i  åt-
gärdsplaneringen för länet; ett vägobjekt, ett cykelobjekt och flygplatsen. En ge-
nerell bedömning har sedan gjorts av hela planen, baserat på de specifika objek-
ten. Objektsbedömningen finns tillgänglig som arbetsmaterial. 
 
Stora delar av de investeringar som görs i planen sker inom länets starka stråk. 
En generell bedömning görs av dessa för att kunna bedöma rimligheten i planens 
miljöpåverkan. Detta bör ställas mot åtgärder utanför stråken, vilket ofta handlar 
om ren landsbygd.  
 
Processen 
I en miljökonsekvensbeskrivning ska betydande miljöpåverkan identifieras, be-
dömas och beskrivas. Åtgärder som leder till positiv påverkan utifrån de utpe-
kade regionala och nationella målbilderna ska beskrivas, liksom åtgärder som le-
der bort från målen. Att närmare i detalj beskriva miljöpåverkan från varje en-
skilt objekt görs emellertid bäst i samband med planering och projekteringen av 
det aktuella objektet. I det här skedet av planeringsprocessen finns inte underlag 
vad gäller det fysiska utförandet av åtgärden för att mer specifikt bedöma påver-
kan på exempelvis växt- och djurliv eller grundvatten.  
 
Vid arbetet med miljöbedömning av den regionala transportplanen för länet bör 
man ha i åtanke att den endast hanterar en ekonomisk fördelning av en given 
summa infrastrukturmedel. Fokus i miljöbedömningen av den regionala trans-
portplanen bör därför ligga på frågor som är relevanta att lyfta i ett tidigt skede 
och som inte kan lösas lika ändamålsenligt senare i det enskilda projektet.  
 
På sikt är Regionförbundet i Kalmar läns intention och önskan att det i processen 
med åtgärdsvalsstudie (ÅVS) görs en relevant miljöbedömning på kommande 
objekt till åtgärdsplaneringen. Detta måste anpassas utifrån storlek och komplex-
itet på den åtgärden som föreslås men ska underlätta för bedömningsprocessen 
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för den regionala transportplanen. Det blir då en integrerad del i arbetet med 
transportplaneringen och konsekvensanalys. Därmed kan exempelvis kumulativa 
effekter identifieras enklare. I ÅVS bör även andra övergripande frågor som 
jämställdhet och sociala frågor lyftas. 
 
Avgränsningar i tid 
Bedömningar på kort sikt avser år 1-6 i planen. Då blir effekter av planeringen 
tydliga genom att medlen och utförande konkretiserats för en kommande genom-
förandefas.  
 
Medellång sikt föreslås vara vid planperiodens slut, år 2030.  
 
År 2050 bedöms vara en lämplig bedömningshorisont på lång sikt. Långsiktiga 
miljöpolitiska ambitioner är exempelvis nollnettoutsläpp av växthusgaser år 
2050. 
 
I konsekvensanalysen kommer kort, mellan och lång tid/tidsperspektiv att an-
vändas för att sätta åtgärder i rätt perspektiv. 
 
Målkonflikter 
Det finns en konflikt i målsystemet där utförare av regional transportplan har 
som huvudansvar att arbeta för regional utveckling. Detta ska vägas mot de nat-
ionella målen för infrastruktur som faller under transportpolitiska målen. Stort 
fokus där ligger på säkerhet och framkomlighet. I kombination med detta finns 
bestämmelserna i Miljöbalken som ska inkorporeras i processarbetet.  
Stor målkonflikt 
 
Ett exempel i Kalmar län på område med målkonflikter är Öland med de speci-
fika förutsättningar som finns på ön med grundvattenbrist, dålig kvalitet i Öster-
sjöns vatten, många riksintressen, känsliga flora- och faunamiljöer samt kultur-
miljöer. Öland är även ett av regionens viktigaste besöksmål, ökar sin befolkning 
och därmed även ökad pendling. Här finns stora konflikter i behovet och önskan 
om regional och lokal utveckling kontra skydd av bevarandevärda platser och 
objekt samt naturtillgångar. 
 
Liten målkonflikt 
Utbyggnad av bytespunkter för kollektivtrafik och cykelvägar ger i mångt en li-
ten målkonflikt. Objekten gör relativt små intrång i den byggda miljön och pla-
ceras i redan etablerade stråk med befintliga trafikrörelser. Till skillnad mot eta-
blering av nya vägar ger cykelvägar och bytespunkter möjlighet att byta till färd-
medel som i säkra miljöer minska koldioxidutsläpp och trängsel. Åtgärderna 
gynnar många olika grupper i samhället vilket ger en viktig social påverkan. Om 
trafikanter väljer andra färdmedel än bilen minskar trafiken på vägarna vilket 
även leder till minskad olycksrisk.  
 
Samfinansieringar i järnvägssystemet leder inte heller till någon stor målkon-
flikt. Utbyggnad av järnvägsnätet gynnar regional utveckling, leder till större ar-
betsmarknadsregioner, minskade utsläpp, mindre trafik på våra vägar, minskad 
olycksrisk, effektutnyttjande av mark och jämställt transportsystem. Inga 
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nydragningar sker av järnvägar utan dessa kapacitetsförbättras i befintlig sträck-
ning. Ny mark kan tas i anspråk vid byggnation av perrongen eller dubbelspår, 
men ofta är marken runt järnvägarna redan ianspråktaget på något sätt. 
 
Avgränsning rum 

Ostkustsstråket 
Sträcker sig längs östkusten i förlängningen från Malmö via Blekinge till 
Norrköping vidare till Stockholm. 
De flesta av länets växande städer ligger längs kusten. Här finns även hamnar, 
flygplats och noder för järnväg. E22 och järnvägar behandlas i den nationella 
planen, men medfinansiering sker mellan planerna. Gods likväl som persontrans-
porter förekommer i hög grad. Den nära kopplingen till havet skapar konflikt 
med Östersjöns vattenkvalitet. Längs kusten finns även goda odlingsmöjligheter. 
Förbättringar av stråket är viktigt ur ett regionalt utvecklingsperspektiv men 
kommer kräva ombyggnationer. Stort fokus de närmaste åren ligger på att öka 
resor med kollektivtrafik för buss i Ostkuststråket.   
 
Linnéstråket 
Kust till kust banan samt rv 25 och länsväg 136. Sträcker sig från Öland 
och Kalmar till Växjö vidare mot Göteborg och Halmstad. 
Öland är som nämnt ett komplicerat område med många konflikter. Starka pend-
lingsörelser finns sträckan Färjestaden-Kalmar-Nybro-Emmaboda i olika del-
sträckor. Inga nydragningar av vägar planeras och stråket innefattas i stora delar 
i den nationella trasnportplanen. Cykelväg diskuteras och planeras i stråket. Ny 
cykelväg ska dras parallellt vid ombyggnation av länsväg 136. Stora investe-
ringar har gjorts under tidigare år i järnvägsinfrastrukturen med starka följdef-
fekter av klimatsmart pendling via tåg. Cykelvägar planeras och har genomförts 
i delar av stråket. 
 
Östgötastråket/Stångådal- och Tjust 
Består av Stångådal- och Tjustbanan samt rv 37/47 och rv 35. Sträcker 
sig från Kalmar respektive Västervik till Linköping. 
Järnvägen ingår i den nationella transportplanen men stora summor regionala 
pengar har lagts och kommer att läggas på järnvägarna i stråket. I det långa per-
spektivet för att nå ett fossilfritt samhället måste kopplingen till ny höghastig-
hetsbana fungera och då krävs upprustning och elektrifiering av Stångådals- och 
Tjustbanan. Vissa åtgärder krävs även på vägnätet. Stort fokus ligger på förbätt-
ringsåtgärder på järnvägen. Det leder både till klimatsmart resande, regionförsto-
ring och utveckling för kommunerna längs banan.  
 
Dackestråket 
Rv 23/37, 23 och 23/34. Sträcker sig från Oskarshamn via Växjö och Lin-
köping. 
I både kort och långt perspektiv planeras för säkerhetshöjande åtgärder längs 
stråket. Nya bytespunkter för kollektivtrafiken finns även med i planeringen. 
Stråket är avhängigt god kollektivtrafik med buss för att kunna minska antalet 
arbetsmarknadsregioner i länet. Långa avstånd mellan tätorter gör det svårt att 
flytta över trafikrörelser till cykel. Parallella cykelvägar ska dock anläggas vid 
nybyggnation av vägar. 
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Höglandsstråket 
Rv 40, 47 samt Bockabanan. Sträcker sig mellan Oskarshamn respektive 
Västervik till Göteborg via Jönköping. 
I ett medellångt perspektiv planeras för säkerhetshöjande åtgärder på väg 23/37. 
Åtgärder planeras även för kombiterminal i Oskarshamn och möjlighet öppnas 
då för mer gods på järnväg och via sjöfart.  
 
Beteende kontra infrastruktur 
När cykelvägar och kollektivtrafikåtgärder byggs förutsätts en förflyttning av 
trafikrörelser från bil till annat trafikslag. Det behövs ofta mer åtgärder för att få 
fler att nyttja klimat- och hälsosmarta resor då överflyttningen inte alltid blir i 
den nivån som förväntades.  
 
En anledning till detta är exempelvis att det finns en generell misstro till järn-
vägssystemet på grund av många år av undermåligt underhåll med förseningar 
som följd. Likaså finns en oro för trafikmiljön för unga, vilket leder till att barn 
skjutsas till skola och fritidsaktiviteter istället för att gå eller cykla. Det finns ett 
viktigt symbolvärde i att bygga cykelbanor och kollektivtrafikfrämjande åtgär-
der. Men det krävs även andra åtgärder så som mobility managment åtgärder och 
andra former av kampanjer och påverkansåtgärder för att få fler att byta trafik-
slag i vardagen. 
 
I det långa perspektivet finns med stor sannolikhet elbilar, drönare och andra 
fossilfria fordon som kommer att minska utsläppet för persontrafiken. Vilken an-
nan påverkan den nya tidens fordon kommer att ha (ex livscykelperspektiv) är 
svårt att bedöma idag. Troligen kommer även fortsatt enskilda personbilar att på-
verka miljön och för urbana miljöer är till exempelvis buller och trängsel viktiga 
miljöfrågor som inte löses av fossilfria utsläpp. 
 
Analys vägnätet och motortrafiken 
I Kalmar län är långa avstånd, både inomregionalt och till tillväxtmotorer utan-
för länet ett faktum. Det ger ett bilberoende som inte kan, och i viss mån inte 
ska, mötas upp av en kollektiv trafik. Den kollektiva trafiken ska fungera på 
platser med mycket trafikrörelser och främja vardaglig pendling. Där det inte är 
möjligt behöver bilen vara ett alternativ. I framtiden bör fossilfria bilar vara ett 
möjligt alternativ till att minska utsläppen. 
 
I länet förekommer många godsrörelser, den allra största delen med lastbil. Den 
gröna näringen är stor i länet och genererar framförallt inom skogsnäringen 
många trafikrörelser med mest inomregionala resor. Verksamheter inom industri 
generera trafikrörelser inomregionalt, till resterande Sverige och utomland. 
Trenden med näthandel generar allt fler godsrörelser och med ett tryck från kund 
och försäljare på snabba leveranser. Logistikbranschen arbetar med att få ner 
koldioxidutsläppen, men fler förändringar behöver ske för att skapa en fossil-
bränslefri lastbilsflotta. 
 
Arbetsgruppen har gjort bedömningen att många av de åtgärder som planeras på 
det regionala vägnätet kommer i sin utformning att leda till förbättringar för att 
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fånga upp ex microplaster, gifter och utsläpp från grundvatten. Nya vägdrag-
ningar i befintliga sträckor, vilket är den typ av investeringar som det till stor del 
handlar om i länet kommer att utformas med starkare skydd för exempelvis ut-
släpp, olyckor och läckor. Viss breddning kommer att göras av vägarna och i 
vissa fall kommer kortare nydragningar att göras. Byggprocessen påverkar alltid 
mark och miljö negativt. Under byggnadsperioden, som är en avgränsad tid, på-
verkas miljön både direkt vid byggplatsen men även i större ytor omkring bygg-
projektet. Flora och fauna påverkas tillfälligt och har kortare eller längre åter-
ställningstid beroende på art och förutsättningar på platsen. Ibland kan förbätt-
ringar och anpassningar ske vid återställande av omkringliggande områden som 
ger högre artrikedom än tidigare.  
 
Generellt sett bedöms större förbättringar i väg- och järnvägsnätet leda till ökad 
trafik. I Trafikverkets basprognos1 anges att trafikrörelserna i landet fortsatt 
kommer att öka. 

 

 
 
 
Flyg 
Flygplasten i Kalmar län har bra resandeunderlag och ökar stadigt antal resenä-
rer. På grund av den långa restiden till Stockholm med bil och tåg är flyg en av-
görande faktor för tillgänglighet till huvudstaden. Flyget fyller främst ett behov 
för arbetsresor vilket ger den en viktig funktion för näringslivets utveckling i 
regionen. Det handlar då om arbetstillfällen, kompetens och kunskapsutbyte.  
Om trenden med ökat antal flygresenärer fortsätter kommer troligen fler av-
gångar på sikt att sättas in. Ett ökat antal avgångar leder till mer utsläpp och där-
med ökad klimatpåverkan. Flyg är också en stor källa till buller, ett ökande sam-
hällsproblem ur ett hälsoperspektiv. Här bör resoneras vidare om större plan ska 
användas istället för fler när antalet resenärer ökar? En annan aspekt är hur stor 
påverkan utökat antal flygtimmarna på dygnet gör på människa och miljö?  

                                                 
1 Prognos för persontrafiken 2040; Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01. Publikation 
2016:059 
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Det pågår projekt i Kalmar län för att ta fram fossilfria bränslen till flyget. Privat 
och offentlig sektor arbetar tillsammans i dessa frågor vilket kan ge spännande 
lösningar i framtiden.  
 
Resor till och från flygplasten i Kalmar kan enkelt göras med cykel eller buss.  
Ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv finns skillnader i vem som har råd 
och möjlighet att flyga. Större andelen flygresor till Stockholm är arbetsresor 
och priset på biljetter kan då vara en mindre avgörande faktor. Det kan dock ex-
kludera vissa grupper i samhället. Med tåg eller buss till Stockholm tar det något 
längre tid och med ett annat tidsfönster, men prissumman kan vara lägre. För re-
sor som fungerar för en full arbetsdag i Stockholm finns i nuläget inga bra alter-
nativ.  
 
Det stora konflikterna för flyget ligger i näringsliv, kompetens och tillgänglighet 
kontra utsläpp och buller. 
 
Bedömning av Miljöaspekter  
Miljöaspekter återfinns i Miljöbalkens 6 kap 12§ punkt 6. Enligt balken ska det 
beskrivas vilken betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avse-
ende på miljöaspekterna och dess inbördes förhållande. Bedömningar på miljöa-
spekterna kommer att göras (enligt Trafikverkets indelning) för klimatfaktorer, 
människors hälsa, luft, landskap och bebyggelse (se tabell nedan). I Kalmar län 
kommer även miljöaspekten för vatten att ges en djupare bedömning då förut-
sättningarna för exempelvis grundvatten och Östersjön är problematisk i länet. 
Övriga miljöaspekter: befolkning, mark, biologisk mångfald, växtliv, djurliv, 
forn- och kulturlämningar, och annat kulturarv bedöms i den mån de har berö-
ringspunkter med första nämnda miljöaspekter ovan. För att kunna bedöma mil-
jöaspekterna inbördes förhållande är dessa även indelade i tre större grupper: 
Klimat, Hälsa och Landskap (se tabell nedan).  
 

Klimat   
Klimatfak-
torer - Trafiken bedöms öka i Sverige, både genom generellt ökande 

transportrörelser i alla led men även på grund av investeringar i 
väg- och järnvägsnäten. Därmed ökar även utsläppen, bullernivå-
erna och säkerhetsrisker.  
 
Vid planering och anläggning av ny infrastruktur ska hänsyn tas 
till klimatförändringarna. I Kalmar län är exempelvis översväm-
ningsrisker och havsvattenhöjningar prognostiserade hot.  
 
Infrastruktur ska i planeringen ses ur ett livscykelperspektiv. 
Hela processen kring tillkommande av ny infrastruktur från 
byggnation, materialval, markanvändning, avverkning, underhåll, 
nyttjande etc måste bedömas i samband med miljökonsekvensar-
betet. Återbruk och återvinning är också en viktig faktor i an-
läggnings- och underhållsprocessen. 
 
Det är svårt att idag bedöma vilken påverkan framtida elbilar el-
ler andra drivmedel kommer att leda till för persontransporter, 
troligen kommer det att ha en stor påverkan på utsläppen inom 
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ett antal år. Likaså går förändringsarbetet kring lastbilars och 
flygs utsläpp framåt. Inom godssektorn kommer troligen teknik-
lösningar leda till ändrat beteende och resursutnyttjande vid leve-
ranser och för trafikarbetet.   
 
Även om drivmedlet till fordon blir fossilfritt kommer troligen 
även fortsatt trafiken att leda till vissa utsläpp av exempelvis ol-
jerester i form av slitage på däck och bil. I dagsläget är inte helt 
känt vilken påverkan detta har på människa och miljö. 
 

Hälsa   
Luft - Luftpåverkan från transportsektorn är främst från partiklar från 

avgaser, asfalt och däck. Det gör skada på hälsan och på växt- 
och djurliv. Speciellt i stadsmiljöer generar luftföroreningar ned-
smutsning och nedbrytning av natur- och byggd miljö. Utsläppen 
måste minska och moderna bilar idag släpper ut allt mindre avga-
ser.  
 

Människors 
hälsa -- Motorfordonstrafik påverkar människan direkt i sin vardag. Den 

medför exempelvis buller, utsläpp av partiklar och avgaser och 
utsätter oss för säkerhetsrisker. Ett aktivt val att gå, cykla eller 
resa kollektivt kan istället påverka människors hälsa genom att 
man rör sig mer. Säkra cykelvägar och hållplatser för kollektiv-
trafiken minskar risken för olyckor. En överflyttning av stora 
mängder trafikrörelser från motorfordon till andra alternativ 
skulle minska mängden buller människor utsätts för.   

Vatten -- Vatten börjar bli en bristvara även i Sverige och under sommaren 
2016 blev vattenbristen i Kalmar län ett faktum. Mycket går att 
lösa om vi alla hjälps åt minska vår vattenanvändning. Infrastruk-
tur får inte på ett negativt sätt påverka vattentillgången eller leda 
till föroreningar i dricksvattenkällor.

Mark   
Materiella till-
gångar 

  

Befolkning   
Landskap   
Landskap -- Påverkan på landskapet av infrastrukturen är av visuella karaktär 

men även buller påverkar upplevelsen. Större delen av länets ob-
jekt kommer dock att byggas i befintlig miljö. 

Djur- och växtliv   
Forn- och kultur-
lämningar, annat 
kulturarv och be-
byggelse 
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Bedömning enligt Miljömålen 
Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för 
den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en 
långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela sam-
hällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners, som närings-
livets och andra aktörers. Regeringen har antagit sexton miljökvalitetsmål. 
 

Miljömål   
Ett rikt växt och djurliv -- I Kalmar län är Ölands en speciellt käns-

lig miljö.  
 
Byggnation, anläggning och underhåll le-
der alltid till störningar för växt och djur-
livet. 
 

Myllrande våtmarker 0 Utifrån kommande objekt finns inga, en-
ligt en översiktlig analys, berörda våt-
marker. Frågan behöver dock detaljstu-
deras för varje enskilt infrastrukturob-
jekt. 
 

Levande sjöar och vat-
tendrag - Bedömningen utgår från att skyddet 

kring vägar för farliga utsläpp förbättras 
jämfört med idag. Då kommer utsläpp 
från dagvatten till havet av mikroplaster, 
metaller, bromsbeläggning, farliga ämne, 
oljor, kemikalier att minska något till 
vattendrag. 
 

God bebyggd miljö - Trafikbuller är en stor faktor för hur vi 
påverkas, uppfattar och lever i den 
byggda miljön. Ökad trafik ger påverkan 
på både befintlig och ny bebyggelse, men 
kan i viss mån byggas bort med kloka 
lösningar vid nybyggnation.  
 
Förbättrad infrastruktur ger ökad till-
gänglighet för människor i sin vardag. 
Bäst effekt för miljömålet ger insatser i 
kollektivtrafikanläggningar och på cykel-
vägar vilket ger ökad tillgänglighet utan 
ökade utsläpp. 
 

Grundvatten av god 
kvalitét -- Bristen på vatten visar sig tydligt i Kal-

mar län. 
Ny infrastruktur måste byggas med 
lämpligt skydd för utsläpp. 
 
I samband med motortrafik finns alltid 
en olycksrisk med utsläpp av exempelvis 
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oljor, bensin och diesel som följd vilket 
leder till föroreningar. 
 

Hav i balans - Ökad trafik ger ökade utsläpp av kväve-
oxider. Även från de inre vägsystemet 
via vägdagvatten letar sig utsläpp, exem-
pelvis microplaster ut och hamnar tillslut 
i havet. En del i lösningen är förbätt-
ringar av uppsamling och rening av dag-
vatten vid nyanläggning av vägar. 
 

Ett rikt odlingsland-
skap - I Kalmar län finns många skyddsvärda 

betes- ängs- och hagmarker. Markerna är 
viktiga biotoper för växt- och djurliv. 
Anläggning av vägar på dessa platser gör 
att odlingsbar mark försvinner.  
 
Dragning av ny väg eller järnväg genom 
odlingslandskapet måste ske utifrån plat-
sens värden. 
 

Frisk luft - Prognoser visar att trafiken generellt 
kommer att öka och på vägar som byggs 
om med ny standard bedöms trafikrörel-
serna öka än mer. Ökad trafik leder till 
ökade utsläpp.  
 

Ingen övergödning - Utsläppen från fordon ger påverkan på 
övergödningen. Störst problem med 
övergödning finns i södra Sverige och 
påverkar speciellt Östersjön i hög grad.  
 

Bara naturlig försur-
ning - Svag påverkan. Trafikökning kan dock 

leda till ökad försurning. 
 

Giftfri miljö - Mikroplaster och farliga ämnen förekom-
mer i samband med trafik. 
 
I Kalmar län finns många förorenade om-
råden och detta måste beaktas vid massa-
hantering om anläggningen använder 
återvunnet material.  
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Alternativhantering 
 
Klimatsmarta alternativet 
Ett mer klimatsmart alternativ har tagits fram som jämförelse till det förslag som 
presenteras i den Regionala transportplanen. Följande text är en beskrivning av 
det alternativet. 
 
Cykel och kollektivtrafikåtgärder ges stor investeringsmedel. Flygplatsen däre-
mot lämnas helt utan drift- och investeringsbidrag. Det ger konsekvensen att pot-
ten för cykelväg kan höjas med det dubbla jämfört med nuvarande förslag, och 
att större delen av den första delperioden för utbyggnad av bytespunkter för kol-
lektivtrafiken kan genomföras. Samfinansiering för järnvägen kan också ökas 
med närmare 50 %.  
 
Detta skapar möjlighet för fler personer att cykla eller resa kollektivt i sin var-
dag. Som nämnts innan är endast ny infrastruktur sällan hela lösningen för att få 
människor att ändra sina resvanor, men det ger goda förutsättningar. Även med 
detta förslag till ett klimatsmart alternativ med ökade medel för cykel och kol-
lektivtrafik så kommer inte alla behov för cykel och kollektivtrafik som finns i 
regionen att kunna genomföras.  
 
Mer medel för upprustning av järnvägarna skulle leda till ökade möjligheter för 
Stångådals- och Tjust banans kapacitet. Dessvärre är järnvägen förenad med 
stora kostnader och ansenlig mängd medel behövs för att kunna nå den målbild 
som finns kring järnvägarna i länet.  
 
För flygplasten är en negativ konsekvens av alternativet det borttagna drift- och 
investeringsbidraget. Det skulle dock troligen inte ge någon effekt i minskat an-
tal flygavgångar.  
 
Flera av våra regionala vägar skulle inte genomgå en upprustning med följden 
att kapaciteten behålls som den är och att vissa vägar på sikt kommer att få mins-
kade hastigheter.  
 

Nollalternativet 
Ett nollalternativ är enligt miljöbalken ett sätt att beskriva konsekvenserna av att 
verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd. Nollalternativet bedöms för 
den här planen innebära att Regional transportplan för 2014-2025 genomförs i de 
delar den är beslutad. Därefter skulle den antingen inte genomföras alls eller lyf-
tas adhoc vartefter behov av infrastrukturåtgärder uppstår. Planens uppbyggnad 
kring starka stråk skulle troligen på sikt försvinna och kopplingen som idag kan 
göras till det regionala utvecklingsansvaret skulle försvinna. Ingen samfinansie-
ring och observans kring järnvägar i länet skulle troligen leda till att större delen 
av medlen för järnväg skulle gå till stambanan. Driftbidragen för flygplatsen 
skulle på sikt försvinna. Cykelvägar längs statliga vägar skulle troligen byggas 
ut vartefter behov uppstår på kommunnivå.  
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Bilaga 1 
 

 

Funktionella stråk 

i Kalmar län 
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Ostkustsstråket 
Sträcker sig längs östkusten i förlängningen från Malmö via Blek-
inge till Norrköping vidare till Stockholm. 
 
 
 
 
 

Linnéstråket 
Kust till kust banan samt rv 25 och länsväg 136. Sträcker 
sig från Öland och Kalmar till Växjö vidare mot Göteborg 
och Halmstad. 

 
Östgötastråket/Stångådal- och Tjust 
Består av Stångådal- och Tjustbanan samt rv 37/47 och rv 35. 
Sträcker sig från Kalmar respektive Västervik till Linköping. 
 
 

Dackestråket 
Rv 23/37, 23 och 23/34. Sträcker sig från Oskarshamn via Växjö och Linköping. 
 

Höglandsstråket 
Rv 40, 47 samt Bockabanan. Sträcker sig mellan Oskars-
hamn respektive Västervik till Göteborg via Jönköping. 
 
 
 

 
 
Information och kartor kommer att uppdateras inför antagandehandlingen. 
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Den regionala transportplanen för Kalmar län är ute på remiss under 
perioden 26 juni till 16 oktober 2017. Planen tas fram enligt uppdrag 
från regeringen (rskr. 2016/17:101). Planen ska upprättas med hänsyn till 
de samlade transportbehoven i regionen och ska innefatta åtgärder som 
kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder 
som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur.  
 
Parallellt med samråd för regional transportplan samråds även nationell 
plan för trafikslagsövergripande åtgärder. Samrådstiden för nationell 
plan påbörjas senare (31 augusti-15 december) än den för regional 
transportplan och med anledning av detta kan vissa förändringar i 
regional transportplan behöva göras under remisstiden.  
 
Dokumentet syftar till att redogöra för en ekonomisk fördelning av medel 
till statlig infrastruktur av regionalt ansvar. Detta innebär att exempelvis 
trafikupplägg och trafikrörelser inte primärt hanteras med medlen i denna 
plan.  
 
Anvisningar för länets kommuner gällande remissvaret 
I remissvaret önskar Regionförbundet i Kalmar län få synpunkter enligt 
nedan: 
 I första hand synpunkter på den ekonomiska fördelningen enligt 
kapitel fyra samt prioriteringsordning eller kompletteringar i Bristlista 
period tre. 
 I andra hand synpunkter på länets ställningstagande redovisade i 
kapitel tre; Kalmar läns ställningstagande. 
 I tredje hand dokumentet som helhet: sakfel, kompletteringar etc. 
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Vidare under synpunkter för den första prioriteringen: 
 
Ska fördelningen mellan de olika potterna i åtgärdslistan i kap fyra 
förändras (exempelvis pott för cykel och kollektivtrafik)? 
 
Har kommunen ett objekt som önskas spela in i till åtgärdsplaneringen 
bör följande redovisas:  
 Finns politiska beslut om åtgärden?  
 Finns avtal mellan berörda kommuner om åtgärder berör fler än 
en kommun?  
 Finns ÅVS, utredningar, projekteringar eller liknande framtaget 
för objektet? 
 Finns ekonomiska utredningar kring projektet? Vad kostar 
åtgärden? Angeläget för att kunna kartlägga hur stor andel av planen 
som kommer att beröras. 
 Hur föreslår kommunen att investeringar för projektet fördelas? 
Vid cykelprojekt ska kommunen stå för en femtioprocentig 
medfinansiering.  
 Finns tankar om MM-åtgärder i samband med investeringen? 
 Kan åtgärden kopplas till RUS? Vilken påverkan ger åtgärden 
på exempelvis regional utveckling, på ökat kollektivtrafikresande? 
 Kan åtgärder leda till byggnation av fler bostäder? Hur många 
bostäder? Hur påverkar infrastrukturåtgärden samhällsplaneringen? 
 Vilka andra åtgärder kommer att göras i samband med 
investeringar? Bostadsbyggnation, investering i cykelvägar eller 
kollektivtrafiklösningar, åtgärder för ökad pendling, säkerhet? 

 
 

Remisshantering 
Synpunkter skickas digitalt, i word och pdf-format till info@rfkl.se senast 
den 16 oktober 2017. 
 
Frågor besvaras av Lina Andersdotter, lina.andersdotter@rfkl.se,  
0480- 44 83 41. 
 
Materialet finns tillgängligt på Regionförbundet i Kalmar läns hemsida: 
https://rfkl.se/sv/Verksamheter/Samhallsplanering-Infrastruktur/  
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Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna föreliggande yttrande som svar till Region 
Blekinge.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Region Blekinge getts möjlighet att 
yttra sig över rubricerad remiss. Region Jönköpings län 
konstaterar att de investeringar som Region Blekinge föreslår i 
rubricerad remiss är viktiga och väl avvägda för Blekinge län. 
Region Jönköpings län ser mycket positivt på satsningar längs 
riksväg 27 som är ett gemensamt stråk och har utöver detta inget 
att tillägga.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10
 Länstransportplan för Blekinge 2018-2029
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MISSIV 1(2)

2017-08-10 RJL 2017/1965

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss Länstransportplan för Blekinge 
län 2018-2029

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Blekinge.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Region Blekinge getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss. Region Jönköpings län konstaterar att de investeringar som 
Region Blekinge föreslår i rubricerad remiss är viktiga och väl avvägda för 
Blekinge län. Region Jönköpings län ser mycket positivt på satsningar längs 
riksväg 27 som är ett gemensamt stråk och har utöver detta inget att tillägga. 

Information i ärendet
Region Blekinge har, med hänsyn till den korta beredningstiden, remitterat en väl 
genomarbetad transporplan för perioden 2018-2029. Förslagets investeringar har 
tyngdpunkt på förbifart Backaryd och Hallabro på riksväg 27, samt 
kapacitetshöjande åtgärder på Blekinge kustbana. 

Samantaget konstaterar Region Jönköpings län att de investeringar som Region 
Blekinge föreslår för den aktuella planperioden är viktiga och väl avvägda. 
Riksväg 27 är ett gemensamt viktigt stråk för att koppla samman våra regioner 
och satsningar längs stäckningen ser Region Jönköping som mycket positivt. 
Ingen av investeringar gränsar dock till Jönköpings län eller har en sådan 
påverkan på Jönköpings län att samverkan för enskilda objekt är nödvändig. 
Region Jönköpings län därför inget att tillägga remissen, men önskar ett fortsatt 
gott samarbete med Region Blekinge i all de gemensamma frågor som fortfarande 
är viktiga för båda våra län.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10
 Länstransportplan för Blekinge 2018-2029
 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Länstransportplan för Blekinge 

2018-2029
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REGIONLEDNINGSKONTORET
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2017-09-12 RJL 2017/1965
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Region Blekinge
     
           

Yttrande över länstransportplan för Blekinge 
län 2018-2029
Region Jönköpings län har av Region Blekinge getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerade plan. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län konstaterar att de investeringar som Region Blekinge 
föreslår i rubricerad remiss är viktiga och väl avvägda för Blekinge län. Region 
Jönköpings län ser mycket positivt på satsningar längs riksväg 27 som är ett 
gemensamt stråk och har utöver detta inget att tillägga.

Synpunkter på förslaget
Region Blekinge har, med hänsyn till den korta beredningstiden, remitterat en väl 
genomarbetad transporplan för perioden 2018-2029. Förslagets investeringar har 
tyngdpunkt på förbifart Backaryd och Hallabro på riksväg 27, samt 
kapacitetshöjande åtgärder på Blekinge kustbana. 

Samantaget konstaterar Region Jönköpings län att de investeringar som Region 
Blekinge föreslår för den aktuella planperioden är viktiga och väl avvägda. 
Riksväg 27 är ett gemensamt viktigt stråk för att koppla samman våra regioner 
och satsningar längs stäckningen ser Region Jönköping som mycket positivt. 
Ingen av investeringar gränsar dock till Jönköpings län eller har en sådan 
påverkan på Jönköpings län att samverkan för enskilda objekt är nödvändig. 
Region Jönköpings län därför inget att tillägga remissen, men önskar ett fortsatt 
gott samarbete med Region Blekinge i all de gemensamma frågor som fortfarande 
är viktiga för båda våra län.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö

Elisabet Eriksson 
Tf. Regional utvecklingsdirektör
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Sammanfattning 

4 

Sammanfattning 

Region Blekinge har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till ny 

Länstransportplan som omfattar perioden 2018-2029. Länstransportplanen 

redovisar vilka åtgärder som ska genomföras för att stärka transportsyste-

met under planperioden. Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbe-

skrivning, MKB, tas fram för att det ska vara möjligt att jämföra planens 

miljöeffekter med ett sannolikt utfall om planen inte genomförs. 

Som utgångspunkt i planeringen har sex regioner i Sydsverige; Jönköping, 

Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland sedan hösten 2015 sam-

verkat inom flera politikområden, bland annat inom kollektivtrafik- och 

infrastrukturområdet. 2016 togs ett positionspapper fram för infrastruktur 

och transport (Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige). Detta är ett 

av de viktiga underlagen för planens framtagande, där tidigare genom-

förda stråkanalyser legat till grund för arbetet.  

Miljöbedömningen har gjorts i huvudsak med underlag från Trafikverket 

som sammanställt material om transportsystemets påverkan på miljön i 

bedömningsgrunder för alla miljöbalkens relevanta miljöaspekter. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning utgör en beskrivning av de viktigaste 

konsekvenserna som planen kan orsaka. Framförallt bedöms planen kunna 

påverka utvecklingen inom miljöaspekterna klimat, människors hälsa, luft 

samt befolkning. Som underlag för bedömningarna har Trafikverkets be-

dömningsgrunder använts. 

Bedömningen grundar sig på antagandet att behovet att resa och att 

transportera gods kommer att fortsätta öka. Miljöpåverkan av detta kom-

mer att skilja sig åt beroende på hur dessa resor och transporter genom-

förs. Planen som helhet bedöms leda till att det blir lättare att transpor-

tera mer gods på järnväg så att trafiken på vägarna inte behöver öka så 

mycket som den annars kommer att göra. Den skapar också förutsätt-

ningar för att det ska bli lättare att åka kollektivt (både med tåg och 

buss) samt säkrare och ökad cykling. Det resulterar i effektivare energian-

vändning med minskade utsläpp av klimatpåverkande koldioxid, hälsovåd-

liga kväveoxider och partiklar. Samtidigt innebär utbyggnad av vägar, 

järnvägar och cykelbanor att mark som idag har värden så som att utgöra 

livsutrymme för växter och djur kan gå förlorade och bullret kan komma 

att öka som en följd av ökad trafik på befintlig eller ny infrastruktur. Det 

är därför viktigt att i senare i planeringsskeden av sådana projekt titta 

mer noggrant på var värdefulla natur-, kultur- eller boendemiljöer finns 

så att de kan undvikas eller skyddas från större negativ påverkan än nöd-

vändigt.  

Miljömål som bedöms kunna påverkas av planen är Begränsad klimatpå-

verkan, Frisk luft samt God bebyggd miljö.  
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1 Bakgrund och syfte 

Region Blekinge har, på uppdrag från Regeringen, upprättat ett förslag till 

transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för 

perioden 2018 – 2029. När en myndighet eller en kommun upprättar en 

plan ska planupprättaren göra en miljöbedömning av planen, om dess ge-

nomförande enligt Miljöbalken kan antas medföra en betydande miljöpå-

verkan. En länsplan för regional transportinfrastruktur ska alltid antas 

medföra betydande miljöpåverkan enligt förordningen om miljökonse-

kvensbeskrivningar. Behovet av miljöbedömning är därmed lagstadgat.  

Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs in-

tegrerat med framtagandet av planen. Miljöbedömningen dokumenteras i 

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som en del av analysen av strate-

giska vägval och åtgärder. Miljöbedömningen görs på en strategisk och 

övergripande nivå och ska inte ta upp frågor som lämpligare bedöms se-

nare i planeringsprocessen. Syftet med en miljöbedömning är att påverka 

planeringens innehåll och resultat så att en hållbar utveckling främjas. 

Arbetet sker parallellt på två olika plan; ett nationellt som Trafikverket 

ansvarar för och ett regionalt där i detta fall Region Blekinge har ansva-

ret.  

Såväl den transportpolitiska propositionen som övrig samhällsplanering 

pekar på betydelsen av ökad samverkan regionalt, mellan länsplaner, och 

nationellt med den nationella planen. Framtaget positionspapper bygger 

på tidigare genomförda stråkanalyser för Sydsverige. De strategiska ställ-

ningstaganden som gjorts inför tidigare planeringsomgångar kvarstår med 

satsningar på järnväg och sammodala godstransporter för att bidra till en 

hållbar utveckling genom klimateffektiva transportlösningar. För Sydsveri-

ges och Blekinges del finns också starka internationella kopplingar genom 

Östersjöprogrammet och beröringspunkter med därtill hörande transport-

korridorer i och via det europeiska TEN-T-nätet.  

Blekinge har ett strategiskt läge vid södra Östersjön för att ta del av den 

ökade handeln med Polen, Centraleuropa, Baltikum och vidare mot Asien. 

Blekinge har också närhet till Öresundsregionen som är den största till-

växtmotorn i Sydsverige. 

Som utgångspunkt i planeringen har sex regioner i Sydsverige; Jönköping, 

Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland (Sydlänen) sedan hösten 

2015 samverkat över regiongränserna inom flera politikområden, bland 

annat inom kollektivtrafik- och infrastrukturområdet för ett uppnå ett 

bättre helhetstänk inom samhällsutvecklingen. 2016 togs ett positions-

papper fram för infrastruktur och transport (Ett enat Sydsverige skapar 

ett starkt Sverige). Där pekas tre prioriteringar ut: 

1. Interregional tillgänglighet (satsning på etablering och utbyggnad 

av stambanor i Sverige) 
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2. Sammanknutet Sydsverige (väl fungerande järnvägsnät och ett nat-

ionellt och regionalt säkert vägnät präglat av hög tillgänglighet 

samt hållbar planering) 

3. Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter (Vidareutveckla 

och undanröja flaskhalsar i TEN-T Skandinavien Medelhavetkorri-

doren, särskilt på stambanor samt bättre koppling mellan Sydsveri-

ges Östersjöhamnar och TEN-T-nätverket) 

2 Planens innehåll (planalternativet) 

2.1 Arbetssätt 

Inriktningen i denna plan följer länsplanen 2014-2025 med utgångpunkt i 

den regionala utvecklingsstrategin Attraktiva Blekinge. Liksom tidigare 

ligger fokus på Blekinges strategiska position i södra Östersjöregionen. I 

jämförelse med planen 2014-2025 har vikten av ökad integrering mellan 

regionerna i Sydsverige och tillgänglighet till Stockholm, Öresundsreg-

ionen och för ökad handel över Östersjön förtydligats.  

Sedan den tidigare planens upprättande har fördjupade diskussioner förts 

i samband med de nyttoanalyser som togs fram till Sverigeförhandlingen. 

Samverkan har skett mellan de Sydsvenska regionerna med framtagandet 

av en gemensam systemanalys och positionspapper för infrastrukturens 

utveckling. Båda dessa processer har satt avtryck i länstransportplanen.  

Möten inom olika forum, exempelvis Sverigeförhandlingen och samverkan 

mellan Sydlänen har hållits från arbetet med systemanalysen 2013 fram 

till denna plans upprättande. Miljö- och klimatfrågorna har hanterats 

längs vägen och ingått som en del av det beslutsunderlag som format pla-

nen. Planens inriktning har ett tydligt fokus på att stödja transportut-

vecklingen på järnväg med koppling till sjöfarten. Även resandet för att 

uppnå större funktionella arbetsmarknadsregioner utgår från att pendling 

med tåg och buss ska öka sin marknadsandel.  

Under senare delen av planeringsprocessen har möten hållits med läns-

transportgruppen och i kommundialoger (kommunerna, Trafikverket och 

länsstyrelsen) den 25 oktober respektive 18 november 2016. Ett flertal 

möten har hållits inom Regionsamverkan Syd och Infrastrukturutskottet.  

Avgränsningssamråd hölls på länsstyrelsen den 1 februari 2017. Möten 

med företrädare från näringslivet har hållits vid två tillfällen under våren 

2017. Region Blekinge och Trafikverket har haft möte med respektive 

kommun under mars och april då även tagit upp avgränsningen av de mil-

jöaspekter som bedömts kunna bli betydande. 
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Prioriteringarna som gjorts i arbetet med planen till följd av att medlen 

är begränsade utgår ifrån ett helhetsperspektiv där utvecklingen av Blek-

inges infrastruktur ska främja den regionala utvecklingen i Blekinge men 

också transportsystemet i ett vidare sammanhang. 

Som en allmän bakgrund till prioriteringar som gjorts i arbetet med ny 

Länstransportplan för Blekinge ligger ambitionen att utveckla trafiken i 

Blekinges hamnar: Sölvesborg, Karlshamn och Karlskrona, de två senare 

med färjelinjer och ingående i det transeuropeiska transportnätet TEN-T.  

Hamnarna är anslutna till det regionala järnvägsnätet med koppling till 

Södra stambanan och till E22 och riksvägnätet. I den regionala planen 

finns inga direkta satsningar på själva hamnarna, men en utökad trafik via 

hamnarna bedöms komma att medföra ökade godstransporter med lastbil, 

även om intentionen är att mer gods också ska kunna gå på järnväg. I pla-

neringsförutsättningarna ligger utifrån detta en ambition att mer gods än 

idag ska kunna nå hamnarna via tåg då satsningar på kombiterminaler ti-

digare har genomförts.  

Medel som fördelas till länsvägar på landsbygden saknas i både plan- och 

nollalternativ och åtgärder för förbättrad tillgänglighet har därmed inte 

kunnat prioriteras vilket påverkar tillgängligheten till och från vissa tätor-

ter och i viss mån landsbygden negativt. 

2.2 Planeringsramar 

Den ekonomiska planeringsramen utgår från tilldelningen i planeringsdi-

rektivet som för Region Blekinge är 532 mkr, uttryckt i 2017 års priser. 

Beloppet ska justeras i samband med framtagande av underlag till de 

slutliga ramarna i förhållande till utfallet av upparbetade medel för ingå-

ende planperiod. Sammanställningen är preliminär i remissversionen av 

planen. Summan fördelas på posterna: 

 

 Namngivna åtgärder: investeringar i transportinfrastruktur med en 

beräknad totalkostnad över 25 miljoner kronor. 

 Större brister: åtgärder krävs för att lösa ett konstaterat behov, 

genomförande kan ligga längre fram. 

 Mindre åtgärder: åtgärder för förbättringar av befintlig infrastruk-

tur (trafiksäkerhet/tillgänglighet, cykelåtgärder samt kollektivtra-

fik) med en investeringskostnad under 25 miljoner kronor. 

 Statlig medfinansiering: Medfinansiering till åtgärder som utveck-

lar infrastruktur eller nyttjandet av infrastruktur ihop med exem-

pelvis kommuner (kollektivtrafik, trafiksäkerhet/miljö inklusive 

cykelåtgärder, enskilda vägar). 
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Diagram ovan visar fördelningen per post i innevarande plan (nollalternativ) och ny 

plan 2018-2029. 

2.2.1 Namngivna åtgärder 

I nuvarande plan pågår vägplan för riksväg 27 förbifart Backaryd med pla-

nerad byggstart 2019.  

Förbifart Hallabro på riksväg 27 är upptagen i nuvarande plan för senare 

åtgärd avseende brister i framkomlighet och trafiksäkerhet. Vägplan för 

riksväg 27 förbi Backaryd är upprättad 2017 och är prioriterad för åtgärd i 

planen liksom fortsättningen förbi Hallabro.  

Posten går i sin helhet till åtgärd på väg, andelen minskar från 55% till 

48% av hela planens medel. 

2.2.2 Större brister 

I planen ingår samfinans med nationell plan för föreslagna åtgärder på 

Blekinge kustbana och för Sydostlänken. Att åtgärda brister på Blekinge 

kustbana i tidigt skede av plan-

perioden är prioriterat i trafik-

försörjningsprogrammet som 

del i planeringen av snabbare 

tågförbindelser i pendlingslä-

gen för att minska restiderna 

mellan Karlskrona och Malmö. 

Blekinge kustbana ingår även i 

nollalternativet. Att åtgärda 

bristerna i järnvägssystemet 

för ökade godstransporter med 

koppling till sjöfarten genom 

åtgärder på Sydostlänken är 

prioriterat i Regionsamverkans 

Sydsveriges arbete för effek-

tiva och klimatsmarta transpor-

ter för näringslivet. 
Sydostlänkens del i ett tänkt framtida 

järnvägssystem.  
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Järnvägarna ingår i den nationella planen men behandlas i MKB:n då läns-

planen genom medfinansiering markerar vikten av ett genomförande. 

På riksväg 15 mellan Olofström och Pukavik/E22 föreslås en åtgärdsvals-

studie för att komma till rätta med brister i framkomlighet och trafiksä-

kerhet. När åtgärdsvalsstudie genomförts ska de åtgärder som behöver ut-

föras tas med till kommande planrevidering.  

 

 

Diagram ovan visar fördelningen inom posten större brister i innevarande plan 

(nollalternativ) och ny plan 2018-2029. Postens andel av hela planens medel 

ökar från 14 % till 27 %. Hela posten i ny plan avser järnvägssatsningar. 

2.2.3 Mindre åtgärder 

Vägplan är upprättad för Riksväg 15 genom Olofström under 2017 med 

byggnation planerad till planperiodens början. Åtgärderna genomförs för 

förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet. För Riksväg 28 pågår plane-

ring av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

Den regionala cykelstrategin utgör underlag för prioriteringar av cykelåt-

gärder. Cykelåtgärder i planen avser främst ökad möjlighet till vardags-

pendling genom anläggande av cykelbanor. På motsvarande sätt som i 

länsplanen för 2014-2025 ska berörda kommuner medfinansiera med 50 % 

vilket gör att cykelvägar för upp till 76 miljoner kronor kan anläggas. 

Anpassningar för förbättrad tillgänglighet på de mest frekventerade håll-

platserna är genomförd. En mindre del av potten för mindre åtgärder har 

reserverats i planen för tillkommande behov.  

Medel för behov på övriga riksvägar och primära länsvägar är ytterst be-

gränsade. För behov av förbättringar och förstärkningar på det mindre 

vägnätet är det som tidigare bärighetsmedel i nationell plan som används. 
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Diagram ovan visar fördelningen inom posten mindre åtgärder i innevarande 

plan (nollalternativ) och ny plan 2018-2029. Postens andel av hela planens me-

del minskar från 23 % till 17 %. Satsningen på cykel utökas i förhållande till 

andra delar. 

2.2.4 Statlig medfinansiering 

För kollektivtrafiken utgör trafikförsörjningsprogrammet och den region-

ala cykelplanen underlag för prioriteringar. Att underlätta kombinations-

resor med cykel och tåg/buss samt kvaliteter vid terminaler och noder ska 

särskilt uppmärksammas.  

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet/miljö inklusive cykel kan som tidigare 

användas för i huvudsak cykelåtgärder. Prioriteringsgrunderna i den reg-

ionala cykelstrategin utgör bedömningsgrunder, på samma sätt som för 

posten cykelåtgärder under posten mindre åtgärder. 

Därutöver kan, om utrymme i planen finns, enskilda vägar söka medel till 

särskilda åtgärder, exempelvis reinvestering av väganläggningar. 

  

Diagram ovan visar fördelningen inom posten statlig finansiering i innevarande 

plan (nollalternativ) och ny plan 2018-2029. Postens andel av hela planens me-

del kvarstår på 8 %. Posten för trafiksäkerhet och miljö inklusive cykel utökas.  

3 Nollalternativ 

Nollalternativet är det jämförelsealternativ som den nya länstransportpla-

nen jämförs med. Nollalternativet ska beskriva vad som händer om planen 

inte genomförs. 
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Återstående åtgärder i nu gällande plan ingår i nollalternativet så att be-

dömda effekter av denna i huvudsak kan användas som referens. I nollal-

ternativet ingår dock ej åtgärder som genomförts. 

Uppgifterna om utveckling av transportbehov och trafikslag nedan har 

hämtats från Trafikverkets underlag för att ta fram nationellt nollalterna-

tiv och beskriva effekter av detta. Utgångspunkten för såväl framtida för-

utsättningar som framtida vägnät har varit idag beslutad politik. Progno-

serna är indikatorer på vilken utveckling som kan ske om det inte görs 

någonting utöver den politik som idag har beslutats. 

Behovet att resa kommer att fortsätta öka. Enligt Trafikverkets baspro-

gnos för år 2014-20401 beräknas biltransportarbetet i Sverige öka med 32 

%, eller 1,1 % årligen. 

Persontransportarbetet på järnväg beräknas öka med 53 % (52 % för reg-

ionala tåg) och det sammanlagda transportarbetet för färdsätten bil, 

buss, tåg och flyg beräknas öka med 32 % under perioden. Persontrafiken 

med bil i Blekinge har av Trafikverket bedömts öka med 0,6 % årligen un-

der perioden 2014 – 2040, mätt som trafikarbete med personbil. 

Bränslepriset prognosticeras öka, men teknikutveckling för energieffekti-

visering och övergång till andra bränslen sker så att kostnad och utsläpp 

per körd mil antas sjunka. 

För godstransporter skattas den totala tillväxttakten mätt i transportar-

bete för inrikes transporter till 2 % per år fram till år 2040. Sjöfart är det 

trafikslag som bedöms öka mest med 2,3 % i årstakt, följt av väg med 1,8 

% och järnväg med 1,6 % per år från år 2012. Vägtransporterna i Sverige 

beräknas öka från 48 miljarder tonkilometer år 2012 till 80 miljarder ton-

kilometer år 2030. 

Efterfrågan på järnvägstransporter väntas öka från 2012 års nivå på 22 

miljarder tonkilometer till 34 miljarder tonkilometer år 2040 enligt Tra-

fikverkets underlag. 

I nollalternativet bedöms följande åtgärder komma till stånd i Blekinge 

län (ännu ej genomförda investeringar sedan tidigare plan): 

Namngivna åtgärder 

och större brister 

Finansiering 2017 Kommentar  

Riksväg 27 förbifart 

Backaryd 

204 mkr Planerad byggstart 

2019. Uppdaterad 

kostnad. 

                                            
1 Uppdaterad år 2016 
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Namngivna åtgärder 

och större brister 

Finansiering 2017 Kommentar  

Riksväg 27 förbifart 

Hallabro 

50 mkr Ej tidsatt i gällande 

plan 

Blekinge kustbana ka-

pacitetsåtgärder 

Samfinansiering nat-

ionell plan, 50 mkr 

Utveckling sedan förra 

planen, trimningsåt-

gärder föreslagna 

 

Potter för mindre investeringar samt medfinansiering ingår i både noll- 

och planalternativ, där fördelning till objekt/projekt görs senare. Den ex-

akta fördelningen av medel mellan olika delposter är svår att fastslå då 

vissa åtgärder utförts som ”paket” ihop med andra satsningar, men en en-

kel sammanställning visar att andelen medel till cykelåtgärder som 

mindre åtgärd i nollalternativet ligger på cirka 7 % medan cirka 2 % förde-

las till kollektivtrafikåtgärder. Som statlig medfinansiering innebär nollal-

ternativets fördelning cirka 4 % av medlen till vardera cykel- och kollek-

tivtrafikåtgärder. 

Sammanfattningsvis gäller att både gods- och persontrafiken inom alla 

transportslag kommer att öka under planperioden i nollalternativet. Pla-

nerade investeringar innebär en trafiksäkrare och snabbare väg för gods- 

och persontransporter längs Riksväg 27. Kapacitetsåtgärder på Blekinge 

kustbana bedöms kunna leda till ett förbättrade möjligheter att resa med 

tåg. Potterna för mindre investeringar för att stärka trafiksäkerhet, till-

gång till kollektivtrafik samt cykelvägar bedöms kunna bidra positivt till 

möjligheter för fler att välja dessa färdsätt. 

4 Metod för miljöbedömning 

Enligt Miljöbalken ska bedömningarna avseende planen göras i jämförelse 

med nollalternativet som beskriver den utveckling som sannolikt kommer 

att ske om planen inte genomförs. Några andra alternativ till planen be-

döms inte.  

Miljöbedömningen av planen sker på en övergripande och strategisk nivå 

med föresatsen att beskriva planens påverkan på relevanta miljöaspekter 

utifrån hur Region Blekinge väljer att fördela medel för infrastruktur un-

der planperioden. Som grund för bedömningarna ligger fördelningen av 

medel till olika insatser och för de projekt där planering påbörjats har 

samlade effektbedömningar (SEB) utgjort ett underlag. Utgångspunkten 

har varit att det enskilda projektet utgör del av planen, även om miljöbe-

dömningen av det enskilda projektet i senare skeden av planeringen går 

mycket längre och är mer detaljerad.  
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Som underlag för bedömningar samt som underlag vid avgränsning har an-

vänts Trafikverkets framtagna metodik för miljöbedömning och Trafikver-

kets bedömningsgrunder, så långt de är tillämpliga för bedömning på reg-

ional nivå. Miljöaspekter har inför denna planeringsomgång delats in i del-

aspekter där faktorer och indikatorer utgör stöd för bedömning, i många 

fall genom ett resonemang om tänkbart utfall av planen vilket utgör mo-

tiv för bedömningen per fokusområde. För varje miljöaspekt redovisas i 

bedömningsgrunderna en koppling till den eller de miljökvalitetsmål eller 

andra mål som miljöaspekten kopplas till.  

För vidare information om metodik och bedömningsgrunder hänvisas till 

Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.se.  

5 Avgränsning 

Samråd om förslag till avgränsning har hållits med Länsstyrelsen i Blekinge 

den 22 februari 2017. Samråd med kommunerna har skett löpande under 

planprocessen samt genom ett möte med regionstyrelsens arbetsutskott 

den 19 april 2017.  

Syftet med en avgränsning är att koncentrera miljöbedömningen till de 

frågor som är mest relevanta för planen.  

Utgångspunkten för att bedöma vad som är betydande miljöpåverkan i åt-

gärdsplaneringen är vilka miljöutmaningar som transportsektorn har ett 

stort delansvar att lösa och hur dessa kan påverkas av valet av åtgärder i 

planen. Både positiv och negativ påverkan ska behandlas.  

I denna planeringsomgång finns fyra fokusområden beskrivna: Klimat, 

hälsa och livskvalitet, landskap samt resurser tillgängliga för människor.  

Fokusområdena har sedan preciserats i ett antal miljöaspekter: Klimat, 

människors hälsa, befolkning, luft, vatten, mark, materiella tillgångar, 

landskap, biologisk mångfald, djurliv, växtliv, bebyggelse, forn- och kul-

turlämningar samt annat kulturarv. 

5.1 Miljöaspekter 

Utifrån planens innehåll med avseende på fördelning av medel och de pla-

neringsskeden respektive objekt befinner sig i har avgränsningen utmyn-

nat i att miljöaspekterna klimat, luft, hälsa och befolkning bedöms vara 

de där betydande miljöpåverkan kan uppkomma.  

Därutöver ska relevanta miljökvalitetsnormer beaktas. För länstransport-

planens del bedöms miljökvalitetsnormer för luft avseende kväveoxider 

(NOX) samt partiklar (PM 10) vara relevanta.  
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Yt- och grundvattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer. Påver-

kan på yt- och grundvatten hanteras bättre i planeringen av enskilda ob-

jekt än i miljöbedömningen av planen. Inga vatten som omfattas av miljö-

kvalitetsnorm för fisk- och musselvatten berörs i detta skede av åtgärder i 

planen.  

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller anger att det ska eftersträvas 

att buller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Enligt för-

ordningen har Trafikverket kartlagt buller från väg- och järnvägstrafik och 

upprättat åtgärdsprogram. Planen bedöms klara miljökvalitetsnormen.  

Negativ påverkan ur vissa aspekter ska också vägas mot positiva effekter 

ur andra aspekter, vilket för enskilda projekt av större storlek hanteras 

genom den samlade effektbedömningen (SEB).  

Övriga miljöaspekter avgränsas bort, för motivering se tabell, bilaga 1. 

För samtliga miljöaspekter är det viktigt att bevaka graden av påverkan i 

enskilda projekt när dessa kommer närmare ett genomförande. I alla in-

vesteringsprojekt som tar ny mark i anspråk finns risk för påverkan på 

areella näringar (jord- och skogsbruk). Risk för påverkan finns också på 

värdefulla natur- eller kulturmiljöer genom direkt intrång eller tillskap-

ande av nya barriärer som kan påverka djur- och växtlivets möjligheter 

till fortlevnad eller spridning inom eller mellan värdefulla biotoper 

och/eller hur kulturmiljöer upplevs.  

Risk för påverkan finns också på yt- eller grundvattenresurser, både i an-

läggningsskede och i driftskede genom exempelvis markarbeten som kan 

påverka hydrologin eller i händelse av olycka där drivmedel eller farligt 

gods kan förorena mark och vatten.  

Åtgärder med markanspråk kommer att genomföras i både plan- och nol-

lalternativ. Motiv till att dessa miljöaspekter avgränsas bort i miljöbe-

dömningen av planen är att dessa frågor bättre hanteras i planeringen av 

de enskilda projekten när kunskapen om de lokala förutsättningarna 

finns. I projekten finns också bättre möjligheter att hantera frågorna ge-

nom att i första hand undvika/minimera intrång i värdefulla områden (al-

ternativval), anpassa anläggningsmetoder samt vidta skadeförebyggande 

åtgärder. Om negativa konsekvenser inte kan undvikas kan kompensat-

ionsåtgärder krävas av exploatören.  

5.2 Tid 

Med tanke på planens långsiktiga och strategiska karaktär är det önskvärt 

att miljöbedömningen behandlar effekter så långt det är rimligt och rele-

vant även efter år 2029. Detta får stöd av att:  

• prognosår för utsläpp av klimatgaser är 2040. 
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• den funktionella livslängden och strukturerade påverkan på  

landskapet av vägar och järnvägar är längre än vad 

planperioden omfattar.  

Miljöbedömningen föreslås tidsmässigt avgränsas till att omfatta den nya 

planperioden 2018-2029 men där miljöeffekterna av åtgärderna i trans-

portplanerna sträcker sig längre än till planperiodens slut beskrivs detta i 

respektive bedömningstext. Motiveringen till avgränsningen i tid är fram-

förallt att osäkerheterna ökar i ett längre tidsperspektiv och att plane-

ringsunderlagen generellt inte innehåller data som gör det möjligt att be-

döma effekter och konsekvenser på längre sikt. 

5.3 Geografisk 

När det gäller objekt som samfinansieras med andra regioner eller ingår i 

den nationella transportplanen förs ett resonemang om tänkbara effekter 

regionalt i relation till samlade effekter, även om objektet i sin helhet 

miljöbedöms i den nationella planen.   

I ett vidare perspektiv kan negativ påverkan avseende vissa aspekter i 

Blekinge komma att vägas mot en samlad nytta i ett större område, vilket 

för enskilda projekt hanteras genom den samlade effektbedömningen 

(SEB). Effekter av åtgärder eller ambitioner i planen kan på motsvarande 

sätt också leda till påverkan och konsekvenser utanför Blekinge län. Där 

så bedöms relevant görs en utblick i ett större geografiskt område, även 

om merparten av effekterna konsekvensbedöms i ett regionalt perspektiv. 

Frågor kring sjöfartens och flygets miljöpåverkan förutsätts bli bedömda 

inom ramen för den nationella planen då åtgärderna i länsplanen inte di-

rekt rör satsningar på sjötrafik eller flyg. Det är dock relevant att i vissa 

delar resonera kring effekter av en ökad trafik i hamnarna då ett av pla-

nens huvudsyften är att stärka transportkorridorer till och från Blekinges 

hamnar så att dessa kan nyttjas effektivare och i högre utsträckning. 

6 Beskrivning av miljötillstånd och bedömning av mil-

jöpåverkan 

6.1 Klimat 

De transportpolitiska målen omfattar Begränsad klimatpåverkan genom 

hänsynsmålets precisering på klimat: Transportsektorn ska bidra till att 

miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad 

energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila 

bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av 

fossila bränslen. 

Analyser genomförda av Trafikverket visar att det finns möjlighet för 

transportsektorn att minska klimatpåverkan i linje med målen men för att 

åstadkomma detta krävs en kombination av åtgärder. För att nå visionen 
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om nettonollutsläpp 2050 (alternativt 85 % reduktion till 2045 som är för-

slag från Miljömålsberedningen) så krävs en minskning av utsläppen från 

trafiken med 80 % till 2030 jämfört med 2010. Från byggande, drift och 

underhåll krävs reduktioner med 30 % till 2025 och 15 % till 2020 jämfört 

med 2015 och därefter fortsatta minskningar för att nå visionen om en kli-

matneutral infrastruktur 2050 (alternativt 2045). 

Åtgärderna för att minska trafikens utsläpp innebär bland annat minskad 

personbilstrafik och fördubblad gång, cykel och kollektivtrafik, dämpad 

ökning av lastbilstrafiken, överflyttning av gods från väg till järnväg och 

sjöfart, mer energieffektiva fordon, fartyg och flygplan med ökad andel 

förnybar energi. För att nå målen för infrastrukturen krävs nationellt för-

bättrad bygglogistik, nya konstruktionslösningar, effektiviseringar av ma-

skiner och fordon, hållbart producerade biodrivmedel och el samt 

material med nollutsläpp ur ett livscykelperspektiv. 

Transportsektorns klimatpåverkan avgränsas till inrikes utsläpp från trafi-

ken samt utsläpp från byggande, drift och underhåll där underlag i form 

av SEB finns framtaget. 

6.1.1 Nuläge 

År 2014 var de klimatpåverkande utsläppen i Blekinge län totalt cirka 

614 000 ton räknat som koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar cirka 4 ton 

per invånare (Miljömålsportalen). I denna siffra ingår inte utsläpp från in-

ternationell sjö- eller flygtrafik, där framförallt sjöfarten för Blekinges 

del antas bidra med delmängd av betydelse. Godsarbetet i TEN-T ham-

narna i Blekinge har under den senaste 10-årsperioden ökat med i snitt 6-

7 % per år. Trafikverkets basprognos för sjöfarten anger nationellt 2,4 % 

per år. Karlshamns hamn är den näst största hamnen mellan Trelleborg 

och Stockholm och har gjort stora investeringar i intermodal kapacitet. 

Järnvägstrafiken till Karlshamns hamn har som en följd av detta ökat 

kraftigt. År 2013 hade tågoperatörerna 5 tåglägen per vecka, 2017 har 

man 19 tåglägen. 

 

Transportsektorn och arbetsmaskiner står för cirka 53 % av utsläppen, en 

andel som kontinuerligt ökat i takt med att åtgärder genomförts på andra 

områden, framförallt inom energisektorn med en övergång till förnybara 

produktionsmetoder. Regionalt har utsläppen även från transportsektorn 

sjunkit sedan år 2009.  

Körsträckan med bil per invånare ligger över genomsnittet i Sverige. År 

2015 låg den på 699 mil per invånare och år i Blekinge mot 655 mil per in-

vånare och år nationellt. Den genomsnittliga körsträckan har de senaste 

åren ökat trots att satsningar på förbättrade möjligheter att gå/cykla el-

ler åka kollektivt har skett. Den minskning av utsläpp som skett från 
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transportsektorn kan därmed främst tillskrivas bättre fordon och teknikut-

veckling. Som ett exempel från länet kan utbyggnad av infrastrukturen för 

laddning av elbilar nämnas.  

För bedömning av planen i förhållande till miljöaspekten klimat redovisas 

följande delaspekter och faktorer.  

 

6.1.2 Planens påverkan jämfört med nollalternativet 

När det gäller miljöaspekten klimat är det en tungt vägande aspekt som 

tagits i beaktning när det gäller prioriteringar som gjorts i arbetet med 

planen. Dels syftar planen och Blekinges ambitioner för regional utveckl-

ing, både genom länstransportplanen och genom andra strategiska mål 

och satsningar, till att underlätta och öka transporter av gods från Blekin-

ges hamnar vilket bedöms ha en god potential att minska utsläppen av 

koldioxid från transportsektorn nationellt/internationellt. Även om effek-

ter av detta inte miljöbedöms i planen, då inga åtgärder i den regionala 

planen direkt syftar till utveckling av hamnar, ligger en utökad hamntra-

fik som en regional förutsättning för framtagandet av planen. Därutöver 

ligger tyngdpunkten av nya satsningar i Blekinges länstransportplan på 

kommande satsningar på järnvägssidan, vilket på sikt bedöms komma att 

avlasta vägtransportsystemet från transporter av gods och persontrafik på 

ett klimateffektivt sätt.  

Namngivna åtgärder 

Två objekt ingår i planen som namngivna åtgärder, förbifart Backaryd och 

förbifart Hallabro, båda på RV 27. Dessa objekt följer med från nu gäl-

lande plan vilket innebär att planalternativet inte skiljer sig från nollal-

ternativet. Höjd vägstandard samt styrning av trafik från andra vägar be-

döms kunna bidra negativt, då förbättrad framkomlighet i allmänhet leder 

till ökad trafik. Namngivna investeringar kommer i både plan- och nollal-

ternativet att bidra till höjd hastighet i vissa avsnitt. De samlade effekt-

bedömningar (SEB:ar) som utförts för objekten visar försumbar klimatpå-

verkan i driftskedet medan anläggningsskedet kan antas medföra negativ 

Delaspekt Faktor 

Trafikens klimatpåverkan Trafikutveckling 

Energieffektivitet inom resp. trafikslag 

Robust planering Lönsamhet i klimatscenario 

Infrastrukturhållningens kli-

matpåverkan 

Klimatpåverkan från byggande, drift och under-

håll.  
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klimatpåverkan i och med att material behöver tillföras utifrån och mas-

sor som inte kan nyttjas måste fraktas bort. 

Större brister 

Planens järnvägsåtgärder för att på sikt avlasta vägtransportsystemet från 

godstransporter samt elektrifiering av järnväg bidrar positivt, mer i plan-

alternativet än nollalternativet. Medel till förbättringsåtgärder, bland an-

nat elektrifiering av Sydostlänken medför att ellok kan ersätta lok som 

drivs med fossila drivmedel. Beroende på elens produktionssätt bidrar 

planen till förbättrade möjligheter att öka andelen förnybar energi i 

transportsektorn. Åtgärder i Sydostlänken förutsätts bidra till en över-

flyttning av gods från väg till järnväg. Kapacitetsåtgärder på Blekinge 

kustbana ska medverka till tätare trafik och kortare restider vilket bidrar 

till förbättrade möjligheter till ökad pendling för boende i Skåne respek-

tive Blekinge och en förstorad arbetsmarknadsregion. Sammantaget be-

döms planens järnvägssatsningar komma att och bidra till att ökningen av 

transportarbete på väg inte blir så stor som i nollalternativet. 

Av de medel som avsätts för 

större brister utgör satsning 

på järnväg för Blekinges del 

100 av 145 miljoner. Sats-

ningen ska ses i samman-

hanget att det är en delfinan-

siering med andra regioner 

och den nationella planen där 

Blekinge bidrar med sin del. 

Utifrån den SEB som utförts 

för Sydostlänken påvisas posi-

tiva klimateffekter för hela 

projektet, men negativt värde 

initialt för investering och 

drift.  

Resterande 45 miljoner satsas på riksväg 15, Olofström - Pukavik, där en 

åtgärdsvalsstudie för genomlysning av problematik kring tillgänglighet och 

trafiksäkerhet ska genomföras innan beslut om åtgärder tas.  

Mindre åtgärder samt statlig medfinansiering 

Då dessa åtgärder inte är preciserade är det svårt att bedöma vilka konse-

kvenserna blir för miljön. Länstransportplanen anger en viljeinriktning 

som utgår ifrån politiskt antagna mål och strategier. Då åtgärderna inom 

potten inte är låsta finns här också en god möjlighet att i samband med 

annan planering identifiera åtgärder som bidrar till att nå långsiktigt håll-

bara och transportlösningar. 
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Mindre investeringar för förbättringar gällande gång, cykel och kollektiv-

trafik bedöms bidra till minskad trafikökning framförallt i och nära tätor-

terna, mer i plan- än i nollalternativet. I nollalternativet är en del av 

denna pott förbrukad, medan planalternativet medför ett tillskott av nya 

pengar så att satsningar kan fortgå. I jämförelse med nollalternativet blir 

potten för framförallt cykelåtgärder större (11 %), vilket medför att po-

tentialen för miljöförbättrande effekter bedöms större i planalternativet. 

Samtliga åtgärder som berör gång- och cykeltrafik och/eller förbättrar 

resmöjligheterna med kollektivtrafik bedöms leda till en avlastning av 

vägtransportsystemet och minskade utsläpp av koldioxid genom lägre an-

vändning av fossil energi jämfört med nollalternativet. Viss ombyggnad av 

vägar, till exempel korsningsåtgärder så att jämnare hastigheter kan hål-

las, kan leda till lägre bränsleförbrukning, lägre koldioxidutsläpp och ef-

fektivare energiutnyttjande. 

Regionalt och nationellt finns målsättningen att utveckla också flyget i 

Blekinge. En statlig flygplats finns i Ronneby. Flygets klimatpåverkan mil-

jöbedöms nationellt och hanteras inte i den regionala bedömningen, 

bland annat då planen inte kan rymma några satsningar direkt för detta. 

Det planen jämfört med nollalternativet kan bidra till är förbättrade möj-

ligheter att resa kollektivt till och från flygplats.  

Klimatpåverkan i anläggningsskedet 

När det gäller infrastrukturens miljöpåverkan saknas i dagsläget underlag 

att fullt ut miljöbedöma detta per projekt. Allmänt för planen gäller dock 

att alla fysiska åtgärder som beslutas medför en klimatbelastning vid in-

vestering och löpande vid underhåll. Generellt medför investeringar i 

järnväg en större klimatpåverkan än motsvarande investering i väg, till 

följd av att produktion av järnvägsmaterial belastar klimatet mer än väg-

byggnadsmaterial.  

Enligt Trafikverkets riktlinjer för planering ska en klimatkalkyl upprättas 

för namngivna investeringsåtgärder med en investeringskostnad översti-

gande 50 miljoner kronor i länsplaner eller nationell plan. Resultatet ar-

betas in i samlad effektbedömning (SEB) där flera parametrar samman-

vägs för att avgöra om projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. För Ble-

kinges länstransportplan handlar det om objekten RV 27 förbifart Backa-

ryd, RV 27 förbifart Hallabro, Blekinge kustbana och Sydostlänken där 

endast Sydostlänken är nytt objekt i den nya planen. Posten infrastruktur-

hållning innebär ett negativt klimatbidrag i SEB för Sydostlänken. Övriga 

objekt ingår i både noll- och planalternativet, och redovisar något negativ 

klimatpåverkan vid investering.   
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Sammanfattande bedömning 

Sammantaget bedöms planalternativet på sikt (slutet av planperioden och 

framåt), jämfört med nollalternativet, kunna bidra till en förbättring där 

de största effekterna bedöms uppkomma som en följd av Sydostlänken 

och Blekinge kustbana. Det krävs dock också att samhällsutvecklingen ge-

nom andra åtgärder går åt rätt håll när det gäller teknikutveckling, över-

gång till förnybara bränslen, effektivare logistiklösningar och förändrade 

resval hos enskilda individer samt att ny infrastruktur nyttjas som avsetts 

och förutsatts i de utredningar som föregår investeringen. 

I ett europeiskt och globalt perspektiv skulle det i många fall medföra en 

miljö- och klimatfördel att i högre grad använda Blekinges hamnar för 

ökade transporter till och från östra Europa, Centraleuropa och Asien. Då 

kortas de transportavstånd som annars kan bli aktuella om transporterna 

går via Västeuropa eller med fartyg på längre rutter för att nå Kina och 

Indien.  

6.2 Luft 

Miljöaspekten luft definieras av Trafikverket dels som emissioner av luft-

föroreningar och dels som luftkvalitet i form av halter av luftföroreningar.  

Transportsektorns hälsopåverkande utsläpp domineras av vägtrafikens av-

gasutsläpp samt slitagepartiklar. Bedömningsgrunderna fokuserar därför 

på vägtrafiken. Sjöfartens utsläpp har en relativt liten hälsopåverkan, 

även om bidraget till bakgrundshalt av kväveoxider kan vara viktigt lokalt. 

Luftfartens påverkan på hälsan är begränsad då de helt dominerande ut-

släppen sker på hög höjd där människor normalt inte vistas. Utsläppen 

från järnvägstrafik har i stort en mycket liten betydelse för halter i utom-

husluft. Elektrifiering av en bana kan dock ha viss betydelse för de lokala 

utsläppen.  

I miljöbedömningen görs en avgränsning till emissioner av kväveoxider 

(NOx) och partiklar (avgaser respektive slitage) samt halter av kvävedi-

oxid (NO2) och partiklar (PM10). För både kväveoxider och partiklar finns 

juridiskt bindande miljökvalitetsnormer som anger halter som inte får 

överskridas.  

För bedömning av planen i förhållande till miljöaspekten klimat redovisas 

inga delaspekter, endast nedanstående faktorer.  
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6.2.1 Nuläge  

Transportsektorns påverkan på miljökvalitetsmålet Frisk luft domineras av 

vägtrafikens utsläpp av slitagepartiklar från vägbana och däck samt avga-

ser från fordon och arbetsmaskiner. I hamnstäder (Karlskrona, Karlshamn) 

kan sjöfarten lokalt bidra väsentligt till halterna av kvävedioxid, men dess 

påverkan på människors hälsa är ändå relativt liten.  

År 2014 uppgick utsläppen av kväveoxider, NOx i länet till drygt 2 300 ton. 

Ungefär hälften av utsläppen härrör från transporter, främst inrikes civil 

sjöfart, tunga fordon och personbilar. Utsläppen från energiförsörjning 

och industriprocesser är också betydande. Utsläppen av kväveoxider från 

internationell sjöfart i Blekinge län var därutöver cirka 3 000 ton, mer än 

länets totala landbaserade utsläpp. 

Enligt genomförda mätningar i Blekinges samtliga kommuner åren 2012-

2013 ligger halterna i alla tätorter under de nivåer när kontinuerliga mät-

ningar krävs. Medelvärdeshalterna av kvävedioxid (NO2) och partiklar 

överskred inte miljökvalitetsnormerna för årsmedel i Blekinge län. Resul-

taten tyder också på att miljömålspreciseringen för NO2 (20 mikrogram 

per kubikmeter, årsmedelvärde) klaras i länet. I Blekinge har därför inga 

NO2-mätningar i urban bakgrundsmiljö genomförts på senare år.  

För partiklar, PM10, tyder resultaten i trafikerade gaturum på halter i 

nivå med miljömålens precisering för partiklar (PM10; 15 mikrogram per 

kubikmeter, årsmedelvärde). 

 Dygnsmedel (μg/m3) Årsmedel (μg/m3) 

Miljökvalitetsmål 30 15 

Miljökvalitetsnorm 50 40 

Övre utvärderingströs-
kel  

35 28 

Nedre utvärdering-
ströskel 

25 20 

Mål och normer för PM10. Övre utvärderingströskeln: vid överskridande ska fasta 

mätningar göras. Nedre utvärderingströskel: tillräckligt att luftkvaliteten följs 

med hjälp av spridningsmodeller, utsläppsinventeringar e dyl. 

Faktor 

Transportsektorns emissioner av luftföroreningar 

Halter av luftföroreningar (i tätorter) 

Exponering av luftföroreningar 
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 Timmedel 
(μg/m3) 

Dygnsmedel 
(μg/m3) 

Årsmedel 
(μg/m3) 

Miljökvalitetsmål 60  20 

Miljökvalitetsnorm 90 60 40 

Övre utvärderingströskel  72 48 32 

Nedre utvärderingströs-
kel 

54 36 26 

Mål och normer för NO2. Övre utvärderingströskeln: vid överskridande ska fasta 

mätningar göras. Nedre utvärderingströskel: tillräckligt att luftkvaliteten följs 

med hjälp av spridningsmodeller, utsläppsinventeringar e dyl. 

6.2.2 Planens påverkan jämfört med nollalternativet 

Namngivna åtgärder 

Två objekt ingår i planen som namngivna åtgärder, förbifart Backaryd och 

förbifart Hallabro, båda på RV 27. Dessa objekt följer med från nu gäl-

lande plan vilket innebär att planalternativet inte skiljer sig från nollal-

ternativet. Dessa investeringar medför att tätorter delvis avlastas från 

trafik vilket medför minskad exponering av kväveoxider och partiklar för 

boende i tätorter. 

Större brister 

Planens järnvägsåtgärder för att på sikt avlasta vägtransportsystemet från 

godstransporter samt elektrifiering av järnväg bidrar positivt till förbätt-

rad luftkvalitet, mer i planalternativet än nollalternativet. Medel till för-

bättringsåtgärder, bland annat elektrifiering av järnväg i Sydostlänken 

medför att ellok kan ersätta lok som drivs med fossila drivmedel, vilket 

lokalt bedöms bidra till minskade utsläpp längs banan.  

Övriga åtgärder på Blekinge kustbana och Sydostlänken förutsätts bidra 

till en överflyttning av gods från väg till järnväg samt förbättrade möjlig-

heter till persontrafik på tåg, vilket kan bidra till att ökningen av gods- 

och persontransporter på väg inte blir så stor som i nollalternativet.  

Av de medel som avsätts för större brister utgör satsning på järnväg för 

Blekinges del 100 av 145 miljoner. Satsningen ska ses i sammanhanget att 

det är en delfinansiering med andra regioner och den nationella planen 

där Blekinge bidrar med sin del. Utifrån den SEB som utförts för Sydost-

länken påvisas positiva effekter avseende luft för hela projektet.  

Resterande 45 miljoner satsas på riksväg 15, Olofström – Pukavik, där en 

åtgärdsvalsstudie ska genomföras innan beslut om åtgärder tas. Genom 

att åtgärdsvalsstudien genomförs utifrån fyrstegsprincipen är det idag för 

tidigt att bedöma effekter och konsekvenser avseende påverkan på luft. 

Det som ska åtgärdas är brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet på 

sträckan. Utifrån genomförd åtgärdsvalsstudie fattas beslut om val av åt-

gärd.  

880



Beskrivning av miljötillstånd och bedömning av miljöpåverkan 

23 

Mindre åtgärder samt statlig medfinansiering 

Mindre investeringar för för-

bättringar gällande gång, cykel 

och kollektivtrafik bedöms bi-

dra till minskad trafikökning 

framförallt i och nära tätor-

terna, mer i plan- än i nollal-

ternativet vilket bedöms kunna 

medföra både minskade ut-

släpp och minskad exponering 

för luftföroreningar.  

Sammanfattande bedömning 

Sammantaget bedöms planalternativet medför positiva effekter sett till 

luftkvalitet med effekter både inom och bortom planperioden. 

En utökad trafik i hamnarna, vilket är en regional intention, bedöms med-

föra ökade godstransporter även med lastbil, även om intentionen är att 

mer gods ska kunna gå på järnväg. Den stora potentialen i att nyttja ham-

narna mer finns i både noll- och planalternativ, varför ingen skillnad ur 

den aspekten finns mellan alternativen. Framförallt i Karlskrona, där 

hamnen är centralt belägen på Verkö, bedöms en ökad sjöfart kunna med-

föra ökad trafik och ökade utsläpp till luft av både partiklar och kväveoxi-

der, om inte teknikutveckling, lagkrav och ekonomiska styrmedel är till-

räckligt kraftfulla för att sänka utsläppen per tonkilometer. För hamnen i 

Karlshamn gäller andra förutsättningar där hamnen ur ett boende- och 

hälsoperspektiv är bättre placerad. I planeringsförutsättningarna ligger 

som tidigare nämnts en ambition att mer gods än idag ska kunna nå ham-

narna i huvudsak via tåg och satsningar på kombiterminaler har tidigare 

genomförts. Om hamnarna i Blekinge inte är tillräckligt attraktiva eller 

tillgängliga för ökad internationell sjöfart kan en konsekvens istället bli 

att utsläppen ökar mer i anslutning till andra hamnar med ökad belastning 

av luftföroreningar till följd. 

6.3 Hälsa  

I miljöaspekten människors hälsa inryms enligt Trafikverkets definition 

bland annat människors exponering för buller och vibrationer, möjlighet 

till aktivt resande och frågor som rör trafiksäkerhet. Kopplingen till andra 

politiska mål finns framförallt till miljömålet God bebyggd miljö med sin 

precisering avseende buller. 

I de transportpolitiska målen nämner regeringen begreppet hälsa i sam-

band med effekter på människors hälsa av buller, luftföroreningar samt 

ökad fysisk aktivitet som exempel. Vibrationer nämns ej i de transportpo-
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litiska målen, men det är dock känt att det utgör en olägenhet för männi-

skors hälsa exempelvis genom sömnstörning. Dessutom omfattas påverkan 

på människors hälsa av olyckor, det vill säga trafiksäkerhet. 

Avseende buller anses miljöpåverkan uppstå när boende utsätts för väg-

trafik- eller järnvägstrafikbuller med ljudnivåer överstigande de riktvär-

den som Riksdagen ställt sig bakom för buller vid bostäder längs statliga 

och kommunala vägar respektive järnvägar. 

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid ny-

byggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:  

 30 dBA Leq inomhus 

 45 dBA Lmax inomhus nattetid 

 55 dBA Leq utomhus (vid fasad) 

 70 dBA Lmax vid uteplats i anslutning till bostad 

 Vid åtgärder på järnvägar eller andra spåranläggningar avser riktvär-

det för buller utomhus 55 dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 

dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. 

 

För bedömning av planen i förhållande till miljöaspekten hälsa redovisas 

följande delaspekter och faktorer att bedöma.  

 

6.3.1 Nuläge  

Det saknas idag ett fullgott underlag för Blekinge län när det gäller be-

skrivning av nuläget. Nationellt anges trafik på väg och järnväg ge upphov 

till det buller som berör flest människor i Sverige och cirka två miljoner 

Delaspekt Faktor 

Fysisk aktivitet Motion genom cykling 

Motion genom gång 

Buller och vibrationer Emissioner av trafikbuller (väg- och järnvägstrafik) 

Exponering av trafikbuller och vibrationer (väg- och 

järnvägstrafik) 

Trafiksäkerhet Risk för trafikolyckor i väg- och järnvägssystemet som 

resulterar i döda eller allvarligt skadade 

Risk för skadade i singelolyckor till följd av ökad cyk-

ling. 

Risk för olyckor bland gående 

882



Beskrivning av miljötillstånd och bedömning av miljöpåverkan 

25 

människor bedöms vara utsatta för trafikbuller som överskrider riktvärdet 

55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder. Längs de statliga 

vägarna beräknas 200 000 personer vara utsatta för högre bullernivåer än 

de riktvärden som riksdagen beslutat ska gälla inomhus. 370 000 personer 

beräknas vara utsatta för maximala ljudnivåer från järnväg högre än rikt-

värdet inomhus. 

Höga bullernivåer medför negativa effekter på hälsa och välbefinnande, 

till exempel olust och störningskänsla, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdo-

mar, sömnstörningar och effekter på inlärning och prestation. Även vib-

rationer kan ge upphov till störningar och påverka människors hälsa. Det 

finns begränsade uppgifter om antalet personer som utsätts för störande 

vibrationsnivåer. Antalet personer som är utsatta för vibrationer är betyd-

ligt färre än antalet bullerutsatta, och problemet är troligen mer relate-

rat till trafik på järnväg än till vägtrafik. Den sammantagna störningen 

ökar väsentligt om de boende samtidigt utsätts för både buller och vibrat-

ioner. 

För Blekinges del uppgav 10 % av de vuxna i länet vid den miljöhälsoenkät 

som genomfördes år 2007 att de en gång i veckan eller mer störs av tra-

fikbuller, vilket var lägre än motsvarande nivå i riket (14 %).  

Antalet döda i trafiken enligt transportstyrelsens regionala statistik ligger 

mellan åren 2010-2015 på mellan 2-5 per år. Den långsiktiga trenden se-

dan 1980-talet är att antalet minskar. Merparten av de omkomna är bilfö-

rare. Antalet svårt skadade i trafiken enligt transportstyrelsens regionala 

statistik ligger mellan åren 2010-2015 på mellan 29 och 47 per år där de 

lägre siffrorna återfinns mot slutet av perioden. Bland de svårt skadade 

utgör cyklister och gående en betydande andel. Också för svårt skadade 

är den långsiktiga trenden sedan 1980-talet minskande. Män dominerar i 

olycksstatistiken för både döda och svårt skadade. 

6.3.2 Planens påverkan jämfört med nollalternativet 

Namngivna åtgärder 

Två objekt ingår i planen som namngivna åtgärder, förbifart Backaryd och 

förbifart Hallabro, båda på RV 27. Dessa objekt följer med från nu gäl-

lande plan vilket innebär att planalternativet inte skiljer sig från nollal-

ternativet. Dessa investeringar medför att tätorter delvis avlastas från 

trafik vilket medför minskad exponering av buller för boende i tätorter. 

I den fortsatta planeringen av dessa projekt är det viktigt att åstadkomma 

trafiksäkra lösningar för oskyddade trafikanter.   
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Större brister 

Kapacitetshöjande åtgärder på järnväg förutsätts bidra till en överflytt-

ning av gods från väg till järnväg samt förbättrade möjligheter till person-

trafik på tåg, lokalt med ökade vibrations- och bullerstörningar som följd. 

En satsning på Sydostlänken i syfte att skapa järnvägsförbindelse mellan 

Älmhult och Blekinge kustbana medför att nyanläggning av järnväg sker 

med markintrång, tillskapande av barriäreffekter och ökat buller i nya 

områden som följd. Enligt genomförd SEB för projektet (2013) medför 

detta negativ påverkan på miljöaspekten hälsa.  

Resterande 45 miljoner satsas på riksväg 15, Olofström - Pukavik, där en 

åtgärdsvalsstudie ska genomföras innan beslut om åtgärder tas. Då åt-

gärdsvalsstudien initieras på grund av brister i framkomlighet och trafik-

säkerhet bedöms de åtgärder som beslutas lokalt bidra positivt till miljöa-

spekten hälsa, främst när det gäller trafiksäkerhet.  

Mindre åtgärder samt statlig medfinansiering 

Mindre investeringar för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och förbätt-

ringar gällande gång, cykel och kollektivtrafik bedöms bidra till positiva 

effekter avseende människors hälsa, mer i plan- än i nollalternativet. Ge-

nom att medel tillförs för tillskapande av säker infrastruktur för oskyd-

dade trafikanter bedöms möjligheten till motion genom cykel och gång 

komma att öka. I de enskilda projektens fortsatta planering är det viktigt 

att planering sker så att åtgärderna dels hamnar där de har avsedd nytta, 

dels ges sådan utformning att det är och upplevs säkert och tryggt att 

nyttja anläggningarna.  

Sammanfattande bedömning 

Sammantaget bedöms planalternativet medföra positiva effekter på män-

niskors hälsa inom planperioden. De positiva effekterna kommer att kvar-

stå bortom planperioden samtidigt som medel till ny järnvägsinfrastruktur 

mot slutet av planperioden lokalt kan bidra negativt efter planperiodens 

slut. Då planeringen inför sydostlänken ännu befinner sig i ett tidigt skede 

är det idag inte möjligt att bedöma effekter och konsekvenser mer detal-

jerat. Det är däremot viktigt att aspekten hanteras på ett bra sätt i den 

fortsatta planeringsprocessen så att åtgärder för att minska boendemiljö-

ers exponering för buller vidtas där riktvärden avseende buller riskerar 

att överskridas. När det gäller möjligheten till motion är det viktigt att ny 

järnvägsanläggning som skadeförebyggande åtgärd förses med säkra pas-

sagemöjligheter där friluftsliv bedrivs. 

En utökad satsning på järnvägstrafiken kommer samtidigt att bidra till en 

minskad trafikökning längs vägarna, vilket kan bidra till att utvecklingen 

när det gäller trafiksäkerhet längs vägnätet förbättras i högre grad i plan- 

än i nollalternativet.  
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6.4 Befolkning 

I miljöaspekten befolkning inryms frågor om jämställdhet och jämlikhet 

avseende olika gruppers möjlighet att nyttja transportsystemet och ta del 

av de satsningar som genomförs genom nationella och regionala transport-

planer.  

Kopplingen till andra politiska mål finns till miljömålet God bebyggd miljö 

genom hänvisningar via det transportpolitiska hänsynsmålet för miljö och 

hälsa och funktionsmålet för tillgänglighet. Målet för miljö och hälsa be-

tonar bland annat vikten av att den bebyggda miljön och infrastrukturen 

är anpassad till människors behov, att samband mellan tätorter och lands-

bygd beaktas i planeringen och att kollektivtrafik, cykel och gång är ef-

fektiv och tillgänglig. Tillgänglighetsmålet ställer krav på transportsyste-

mets funktioner och kvalitetsegenskaper i relation till medborgarnas indi-

viduella behov, även specifikt för vissa användargrupper, såsom barn och 

funktionsnedsatta. Fördelning mellan kvinnor och män ingår också.  

Ett perspektiv som betonas i denna precisering är vikten av att erbjuda 

alternativ till bil. I preciseringarna påtalas även geografiska perspektiv 

och skillnaderna mellan tätortens och landsbygdens transportmöjligheter.  

För bedömning av planen i förhållande till miljöaspekten befolkning redo-

visas följande faktorer att bedöma.  

 

6.4.1 Nuläge  

Befolkningen i Blekinge län uppgår idag till knappt 160 000 personer. Be-

folkningen har de senaste åren ökat något. Städer och tätorter vid södra 

kusten växer medan allt fler flyttar ifrån mindre orter, framför allt i den 

norra delen av länet. Befolkningsutvecklingen antas vara något avtagande 

Faktor 

Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand 

Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning 

Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status 

Jämställdhet mellan kvinnor och män 

Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förut-

sättningar och behov 

Möjlighet att resa med cykel och till fots 

Möjlighet att resa med kollektivtrafik 
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efter cirka år 2020 utifrån den redovisning som ligger till grund för be-

skrivning av den nationella transportplanens nollalternativ (Trafikverket 

2016). Länet är landets femte mest tätbefolkade län med 53 invånare per 

kvadratkilometer.  

Cirka 75 procent av invånarna bor i tätort. Cirka 75 procent av länets in-

vånare bor också inom 500 meter från en kollektivtrafiklinje och sats-

ningar har de senaste åren genomförts för förbättrad tillgänglighet till 

kollektivtrafik. I Blekinge bor nära 60 % av befolkningen i städer och några 

orter utmed kusten med närhet till en station på Blekinge kustbana. Bety-

delsen av Blekinge kustbana bekräftas av reseutvecklingen, där antalet 

resor ökat från drygt 200 000 per år i början av 1990-talet till drygt 2 mil-

joner per år 2016.  

Flera kommuner arbetar också kontinuerligt med att förbättra gång- och 

cykelvägnätet. Bilinnehavet per capita antas nationellt vara oförändrat 

fram till år 2040, slutår för basprognosen. 

6.4.2 Planens påverkan jämfört med nollalternativet 

Namngivna åtgärder 

De båda namngivna förbifarterna vid Backaryd och Hallabro, båda på RV 

27 följer med från nu gällande plan vilket innebär att planalternativet 

inte skiljer sig från nollalternativet. Dessa investeringar medför att or-

terna Hallabro och Backaryd delvis avlastas från trafik vilket medför en 

förbättring av trafikmiljöer i ortcentra jämfört med nollalternativet, vil-

ket bedöms bidra positivt till möjligheten att som oskyddad trafikant röra 

sig där.  

I den fortsatta planeringen av dessa projekt är det viktigt att åstadkomma 

trafiksäkra lösningar för oskyddade trafikanter med olika behov.  

Större brister 

Idag byggs eller finns långt framskridna planer i länets städer på samman-

lagt 1 500 nya bostäder i direkt anslutning till stationerna, vilket i både 

plan- och nollalternativ stärker kollektivtrafiken och skapar ytterligare 

underlag för utveckling av tågtrafiken.  

Kapacitetshöjande åtgärder på Blekinge kustbana förutsätts bidra till en 

överflyttning förbättrade möjligheter till persontrafik på tåg. En utveckl-

ing av kollektivtrafiken och förbättrade resmöjligheter med exempelvis 

kortare restider bedöms allmänt bidra positivt genom förbättrade möjlig-

heter att resa självständigt utan tillgång till egen bil.  

En satsning på sydostlänken i syfte att skapa järnvägsförbindelse mellan 

Älmhult och Blekinge kustbana genomförs i första hand som en åtgärd för 

näringslivets transporter. Effekterna avseende befolkning blir därför i 
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detta sammanhang små, men med persontrafik på banan erhålls en bety-

dande förbättring av möjligheten att resa snabbt. 

Resterande 45 miljoner satsas på riksväg 15, Olofström - Pukavik, där en 

åtgärdsvalsstudie ska genomföras innan beslut om åtgärder tas. Målsätt-

ningen att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten genom 

Olofström, bedöms komma att bidra positivt oavsett val av åtgärder. 

Mindre åtgärder samt statlig medfinansiering 

Mindre investeringar för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och förbätt-

ringar gällande gång, cykel och kollektivtrafik bedöms bidra till positiva 

effekter avseende miljöaspekten befolkning, mer i plan- än i nollalterna-

tivet. 

I planalternativet ökar både andel och summor för de medel som läggs på 

åtgärder för cykel- och kollektivtrafik. Eftersom åtgärder från potten 

samfinansieras med kommunala medel styr och samverkar den kommunala 

planeringen så att kommunens brister/behov när det gäller exempelvis 

säkra skolvägar eller andra målpunkter viktiga för exempelvis barn eller 

pendlare kan tillgodoses.  

Planen bedöms inte komma att motverka ökad jämställdhet mellan könen 

då satsningar som tillkommer i planalternativet på kollektivtrafik, försto-

rade arbetsmarknadsregioner och god tillgång till säkra gång- och cykelvä-

gar där behov finns kan nyttjas av alla.  

Med anledning av att stora satsningar gjorts på tillgänglighetsanpassning 

av hållplatser i kollektivtrafiken bedöms behovet minska under planperi-

oden utan att tillgängligheten försämras i planalternativet jämfört med 

nollalternativet. 

För de medel som fördelas till mindre åtgärder och som statlig medfinan-

siering har nollalternativets möjlighet att medfinansiera åtgärder på en-

skilda vägar utgått till förmån för bibehållna satsningar på kollektivtrafik 

och cykel. Det bedöms i någon mån gynna boende i tätort framför boende 

på landsbygd, men i begränsad omfattning då potten i nollalternativet ut-

gör en mycket liten andel. 

  

887



Samlad bedömning 

30 

Sammanfattande bedömning 

Sammantaget bedöms planalternativet medföra både positiva och nega-

tiva effekter på miljöaspekten befolkning inom planperioden. Effekterna 

kommer att kvarstå bortom planperioden. 

En stor andel av länstransportplanens medel är dels är låsta i namngivna 

åtgärder längs riksväg 27, dels avses satsas som medfinansiering för stora 

framtida järnvägsprojekt. En avvägning av fördelning av resterande medel 

har därför gjorts. Denna avvägning har resulterat i ambitionen att minst 

bibehålla storleksordningen på de satsningar som riktas mot kollektivtra-

fik och gång/cykel jämfört med nollalternativet. Utöver kommande åt-

gärdsvalsstudie avseende RV 15 för förbättrad trafiksäkerhet och tillgäng-

lighet tillkommer inga nya vägprojekt i planperioden.  

7 Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms Länstransportplanen för perioden 2018-2029 fram-

förallt genom satsningar på framtida järnväg på sikt komma att bidra till 

en minskad klimatpåverkan jämfört med nollalternativet. I anläggnings-

skedet kommer satsningarna att medföra en ökad klimatbelastning, där 

de positiva effekterna i driftskedet ändå förväntas bli större. Utökade 

satsningar på cykel bedöms också bidra positivt, om än i mindre omfatt-

ning. 

Miljöaspekten luft bedöms i huvudsak gynnas av planen. Av samma skäl 

som för klimatpåverkan bedöms emissionerna från vägtrafiken komma att 

bli mindre än i nollalternativet. De satsningar på förbifarter som ingår i 

både noll- och planalternativet bedöms bidra till minskad exponering för 

boende, men i lika omfattning planerna emellan.  

Miljöaspekten människors hälsa bedöms komma att gynnas genom ökade 

möjligheter att på ett säkert sätt transportera sig med cykel eller gång 

(motion), medan järnvägssatsningar lokalt bidrar till ökat buller, vilket är 

mer negativt i planalternativet än i nollalternativet. Det är därför angelä-

get att bullersituationen för boende längs aktuella järnvägssträckor ses 

över i samband med fortsatt planering av åtgärder.  

För miljöaspekten befolkning bedöms planens utökade satsningar på järn-

vägstrafik medföra en risk för minskad tillgänglighet genom barriäreffek-

ter längs Sydostlänken. Möjligheten finns dock att inrätta passagemöjlig-

heter där behov finns för att minska effekterna av detta. Jämfört med 

nollalternativet utökas investeringsmöjligheterna riktade mot gång- och 

cykel, delvis på bekostnad av förbättringar i tillgänglighet för kollektivtra-

fik. Omfördelningen är avsiktlig och ska ses i sammanhanget att sats-

ningar på tillgänglighetsanpassning av exempelvis busshållplatser genom-

förts under innevarande planperiod varför konsekvenserna av en minskad 
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pott inte behöver bli så stora sett till olika gruppers möjlighet att nyttja 

kollektivtrafiken.  

8 Osäkerheter och brister 

Miljöbedömningen av planen har ambitionen att redovisa de storskaliga 

effekter planen bedöms kunna medföra, ibland tillsammans med sats-

ningar i den nationella planen eller i andra län. För de utpekade bristerna 

som planen avser finansiera har bedömningen skett utifrån vilken typ av 

åtgärd som blir aktuell. Där planeringen gått längre för enskilda objekt, 

vilket framförallt gäller de namngivna åtgärderna med förbifarter, har be-

dömningen skett med exempelvis SEB eller MKB som underlag men utan 

att ta in den platsspecifika bedömning som sker i respektive projekt. I an-

nat fall skulle miljöbedömningen av planen bli skev med olika detalje-

ringsgrad beroende på när i tid projektet ska genomföras.   

Bedömningar av konsekvenser medför alltid en viss osäkerhet. När det 

gäller bedömning av konsekvenser på denna nivå är osäkerheten särskilt 

stor. En regional transportplan är strukturskapande med lång genomföran-

detid. Effekten av de planerade åtgärderna sträcker sig långt efter att 

planen är genomförd. Detta gör att det är svårt att dra några säkra slut-

satser av konsekvenserna. I dagsläget går det inte att med säkerhet förut-

spå vilken övrig utveckling som kommer att ske i samhället, vilka politiska 

styrmedel som kan komma, prisutveckling på bränslen eller förändringar i 

den allmänna opinionen. Allt detta kan göra att de trafikprognoser som 

länsplanen och MKB:n grundar sig på inte kommer att slå in. 

Utifrån de faktorer och delfaktorer som satts upp i miljöbedömningsgrun-

derna förs i många fall ett resonemang om vilka effekter planen förväntas 

medföra för att på så sätt fånga upp de aspekter som kan bli betydande. I 

vissa fall saknas kunskapsunderlag om nuläget, vilket försvårar bedöm-

ningen.  

För alla åtgärder som genomförs är det angeläget att i den fortsatta pla-

neringsprocessen se till att rätt åtgärder kommer till stånd på rätt plat-

ser, med väl avvägda hänsyn till värdefulla natur-, kultur- och boendemil-

jöer samt areella näringar. Skydds- och skadeförebyggande åtgärder för 

exempelvis buller, vatten och markföroreningar ska vidtas där det be-

hövs. 

9 Förslag till uppföljning 

Planens miljöpåverkan bör följas upp på olika sätt. Dels bör uppföljning 

göras av det faktiska miljötillståndet i länet och av hälsoläget hos befolk-

ningen. Uppföljning av planens miljöpåverkan kan i detta avseende i hu-

vudsak tillgodoses med den uppföljning som görs inom ramen för det nat-

ionella miljömålssystemet (www.miljomal.nu). Fördelen med att använda 
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befintliga indikatorer härifrån är att uppföljningen blir resursmässigt ef-

fektiv.  

Underlag från miljömålsportalen har även använts för att skapa en upp-

fattning om länets nuläge gällande flertalet behandlade miljöaspekter.  

Flera av planens förslag kommer att drivas vidare inom ramen för olika 

lagreglerade processer. Infrastrukturutbyggnad förutsätter till exempel en 

omfattande planeringsprocess och juridiska prövningar för varje enskilt 

objekt. Andra förslag kommer att drivas vidare inom kommunernas fysiska 

planering eller genom att särskilda handlingsprogram utarbetas. I varje 

sådan fortsatt hantering är det viktigt att tillräckliga miljöutredningar, 

miljökonsekvensbeskrivningar eller motsvarande utarbetas som underlag 

för de ställningstaganden som behöver göras. Uppföljning och avstämning 

av de tilldelade medlen för infrastruktursatsningar görs årligen gentemot 

Trafikverket. Vid dessa avstämningar är det viktigt att även följa upp pla-

nens miljömässiga intentioner. 

För att följa upp effekten av planen föreslås följande indikatorer använ-

das: 

Klimat 

 Klimatpåverkande utsläpp 

 Energianvändning 

 Körsträcka per invånare 

 

Luft 

 Besvär av bilavgaser 

 Partiklar i luft 

 Utsläpp av partiklar PM2,5 

 Kvävedioxid i luft 

 Kväveoxidutsläpp 

 

Hälsa (inklusive buller) 

 Besvär av trafikbuller 

 

Befolkning 

 Körsträcka med bil (även klimat) 

 Resor med kollektivtrafik 
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Bilaga 1. Avgränsning miljöaspekter 

Miljökvalitetsmål Miljöaspekt Potentiellt be-

tydande miljö-

påverkan 

Behandlas i 

MKB 

Motiv till avgränsning 

Ja Nej 

Begränsad klimat-

påverkan 

Klimat X  Ja  Vägtransporterna står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser. De åt-

gärder som är aktuella i länsplanen har dock en relativt liten påverkan i förhål-

lande till de nationella åtgärder inom många områden som krävs för att Sverige 

ska kunna klara sina klimatåtaganden. Trafiken förutsätts öka i både noll- och 

planalternativet men teknikutveckling leder till minskande utsläpp mot slutet av 

planperioden.  

Innehållet i planen kan påverka hur resor och godstransporter sker, vilket kan bi-

dra positivt.  

Frisk luft Luft X  Ja Planen kan ha betydelse för utvecklingen av luftkvalitet, framförallt i tätorter. 

Risk för överskridande av miljökvalitetsnorm (MKN) bedöms liten i länet som 

helhet utifrån genomförda tätortsmätningar. 

Människors 

hälsa 

X  Ja Se ovan 
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Miljökvalitetsmål Miljöaspekt Potentiellt be-

tydande miljö-

påverkan 

Behandlas i 

MKB 

Motiv till avgränsning 

Ja Nej 

Bara naturlig för-

surning 

Människors 

hälsa 

 X Nej Transporter bidrar till utsläpp av försurande ämnen. Den nationella vägtrafiken 

har dock en marginell påverkan på försurningen av mark och vatten. Den försur-

ning som sker nu är främst relaterad till markanvändning och utsläpp från sjöfart 

och trafik på kontinenten. Planen syftar till att underlätta miljömässigt fördelakt-

iga transporter av gods till och från hamnarna i syfte att dessa ska kunna använ-

das mer. Internationella och nationella regleringar bedöms inom planens genom-

förandetid bidra till minskade utsläpp. 

Vatten  X Nej 

Biologisk 

mångfald, 

växt- och 

djurliv   

 X Nej 

Forn- och 

kulturläm-

ningar, be-

byggelse och 

annat kul-

turarv 

 X Nej 

Giftfri miljö Vatten  X Nej 
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Miljökvalitetsmål Miljöaspekt Potentiellt be-

tydande miljö-

påverkan 

Behandlas i 

MKB 

Motiv till avgränsning 

Ja Nej 

Mark  X Nej Denna plan bedöms inte i stort påverka möjligheten att nationellt eller regionalt 

nå målet. Trafikolyckor är dock en bidragande orsak till spridning av miljö- och 

hälsofarliga kemikalier i mark och vatten. Vid byggnation av vägar och andra 

infrastrukturanläggningar kan förorenad mark som kräver sanering förekomma, 

exempelvis i anslutning till gamla stationsområden. Utreds i förekommande fall 

i kommande planeringsskede. 

Skyddande ozon-

skikt 

Ej relevant 

för trans-

port-syste-

met 

- - - - 

Säker strålmiljö Ej relevant 

för trans-

port-syste-

met 

- - - - 

Ingen övergödning Vatten  X Nej Miljömålet påverkas främst av jordbruk och enskilda avlopp. Vägtrafiken har en 

marginell påverkan genom sina utsläpp av luftburet kväve. Sjöfarten bidrar i 

Mark  X Nej 
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Miljökvalitetsmål Miljöaspekt Potentiellt be-

tydande miljö-

påverkan 

Behandlas i 

MKB 

Motiv till avgränsning 

Ja Nej 

Blekinge med genom utsläpp av kväveoxider, men bedöms inte direkt påverkas 

av innehållet i planen. 

Levande sjöar och 

vattendrag 

Vatten  X Nej Infrastruktur tar mark i anspråk, fragmenterar och utgör en barriär i landskapet. 

Den påverkan planen bedöms ha på detta miljökvalitetsmål bedöms inte vara be-

tydande och är i huvudsak en effekt av trafiken, bland annat genom spridning av 

föroreningar vid exempelvis anläggningsarbete och olyckor. Ej platssatta åtgär-

der kan inte bedömas. 

Biologisk 

mångfald, 

växt- och 

djurliv   

 X Nej Infrastruktur tar mark i anspråk och fragmenterar och utgör en barriär i land-

skapet. Planen bedöms inte leda till markant ökade barriärer och innebär inte in-

trång i värdefull natur av högsta klass. Aspekten bör dock behandlas vidare i 

kommande planeringsskede för investeringsprojekt. Ej platssatta åtgärder kan 

inte bedömas. 

Grundvatten av 

god kvalitet 

 

Vatten 

 

 X Nej Trafikens påverkan på grundvattenkvalitén uppkommer dels genom drift av 

vägar, där saltning kan bidra till saltinträngning i grundvattnet. Olyckor kan 

även leda till att grundvatten förorenas av dels drivmedel från bilar, men även 

med andra kemikalier vid olyckor vid transport av farligt gods. 
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Miljökvalitetsmål Miljöaspekt Potentiellt be-

tydande miljö-

påverkan 

Behandlas i 

MKB 

Motiv till avgränsning 

Ja Nej 

Planen bedöms ej bidra till påtagliga negativa eller positiva konsekvenser för 

miljöaspekten vatten. Planen bedöms i sig inte leda till ökad trafik jämfört med 

nollalternativet, vilket gör att risker kopplande till användningen av vägar är de-

samma. Lokalt kan trafiken i planalternativet öka mindre än i nollalternativet 

vilket möjligen kan leda till marginella förbättringar avseende vattenkvalitet. I 

och med att planens inriktning är säkrare vägar och överflyttning till järnväg be-

döms risken för olyckor generellt minska.  

Risk för påverkan för enskilda vattenförekomster i samband med byggnation 

hanteras bättre i den fortsatta planeringen av enskilda projekt. Det är då viktigt 

att beakta både dricksvattentäkter i bruk och vattentillgångar av vikt för framtida 

behov.  

Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

Biologisk 

mångfald, 

växt- och 

djurliv, vat-

ten 

 X Nej Planen bedöms inte påverka möjligheterna att klara miljömålet då fysiska åtgär-

der framförallt rör befintlig infrastruktur. Frågan hanteras platsspecifikt i en-

skilda projekt. Ej platssatta åtgärder kan inte bedömas. 
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Miljökvalitetsmål Miljöaspekt Potentiellt be-

tydande miljö-

påverkan 

Behandlas i 

MKB 

Motiv till avgränsning 

Ja Nej 

Myllrande våtmar-

ker 

Biologisk 

mångfald, 

växt- och 

djurliv   

 X Nej Infrastrukturen påverkar våtmarksmiljöer genom att mark tas i anspråk och bi-

drar till att skapa barriäreffekter och fragmentisering av landskapet. Nybyggnad, 

samt drift och underhåll kan även resultera i ändringar av de hydrologiska för-

hållandena i våtmarker. Planen innehåller få nya markanspråk utan rör i huvud-

sak breddning/ombyggnation. Frågan hanteras platsspecifikt i enskilda projekt. 

Ej platssatta åtgärder kan inte bedömas. 

Levande skogar Biologisk 

mångfald, 

växt- och 

djurliv   

 X Nej Infrastrukturutbyggnad innebär ofta ett intrång och fragmentering av landskapet 

genom att ny mark tas i anspråk. Planen innehåller få nya markanspråk utan rör i 

huvudsak breddning/ombyggnation. Frågan hanteras platsspecifikt i enskilda 

projekt. Ej platssatta åtgärder kan inte bedömas. 

Ett rikt odlings-

landskap 

Materiella 

tillgångar,  

 X Övergripande 

i samman-

hanget mar-

kanspråk 

Infrastrukturutbyggnad innebär ofta ett intrång och fragmentering av landskapet 

genom att ny mark tas i anspråk. Planen innehåller få nya markanspråk utan rör i 

huvudsak breddning/ombyggnation, vilket gör att möjligheten att nyttja jord-

bruksmark inte förändras på ett avgörande sätt. Ej platssatta åtgärder kan inte 

bedömas. 
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Miljökvalitetsmål Miljöaspekt Potentiellt be-

tydande miljö-

påverkan 

Behandlas i 

MKB 

Motiv till avgränsning 

Ja Nej 

God bebyggd miljö Befolkning, 

människors 

hälsa 

X  Ja Planen påverkar människors möjligheter att röra sig i sin omgivning genom till-

gänglighet till olika transportslag.  

Trafik är en källa till omgivningsbuller där planen kan bidra till en förändrad si-

tuation.   

Ett rikt växt- och 

djurliv 

Biologisk 

mångfald, 

växt- och 

djurliv   

 X Övergripande 

i samman-

hanget mar-

kanspråk 

Planen bedöms inte påverka möjligheterna att klara miljömålet då fysiska åtgär-

der framförallt rör befintlig infrastruktur. Frågan hanteras platsspecifikt i en-

skilda projekt. Ej platssatta åtgärder kan inte bedömas. 
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Bilaga 2. Sammanställning av betydande miljöpåverkan –aspekt – målkoppling 

Tabellen redovisar en översikt över kopplingen mellan miljöaspekter och miljökvalitetsmål samt en jämförelse av konsekvenser för planalternativ och nollal-

ternativ jämfört med situationen idag. I tabellerna nedan innebär + (plus) att situationen bedöms förbättras, 0 innebär ingen förändring och - (minus) innebär 

en försämring.  

Miljöaspekt Miljökvalitetsmål Bidrag i planal-

ternativ 

Utveckling i nollal-

ternativ 

Kommentar 

Klimat Begränsad klimat-

påverkan 

+ + Innan större investeringar genomförs ska samlad effektbedömning 

(SEB) göras. Klimatpåverkan utgör en del av underlaget för att be-

döma projektets lönsamhet. Alla fysiska åtgärder som beslutas med-

för en klimatbelastning initialt vid investering och löpande vid un-

derhåll. Samlad effektbedömning, SEB, har utförts för projekten väg 

27 förbi Backaryd, väg 27 Möllenäs – Djuramåla (förbi Backaryd 

och Hallabro) samt för Sydostlänken mellan Älmhult och Blekinge 

kustbana där upprustning och elektrifiering av befintliga bana Älm-

hult-Olofström med mötesspår ingår.  

Planens järnvägsåtgärder för att på sikt avlasta vägtransportsystemet 

från godstransporter samt elektrifiering av järnväg bidrar positivt, 

liksom ökad potential för kollektivtrafik samt cykel. Effekterna upp-

står både inom och bortom planperioden. 

Mindre investeringar för förbättringar gällande gång, cykel och kol-

lektivtrafik bidrar till minskad trafikökning framförallt i och nära tä-

torterna, mer i plan- än i nollalternativet.  
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Miljöaspekt Miljökvalitetsmål Bidrag i planal-

ternativ 

Utveckling i nollal-

ternativ 

Kommentar 

Höjd vägstandard med högre hastighet samt styrning av trafik från 

andra vägar bidrar negativt (både i noll- och planalternativ).  

För RV 15 finns vägplan framtagen (SEB krävs ej).Mindre investe-

ringar för förbättringar gällande gång, cykel och kollektivtrafik be-

döms komma att bidra till minskad trafikökning framförallt i och 

nära tätorterna, mer i plan- än i nollalternativet. 

Ett ökat nyttjande av Blekinges hamnar kan på sikt bidra till kortare 

transportvägar både på land och till havs vilket bidrar positivt. På-

verkan från sjöfart har avgränsats bort från miljöbedömningen då di-

rekta satsningar på hamnar inte ingår, men beskrivs övergripande. 

Detsamma gäller påverkan från flyget, när satsningar på flyget sker. 

Planen ger möjlighet att delfinansiera satsningar på förbättrade möj-

ligheter att åka kollektivt till och från flygplatsen, även om beslutet 

måste tas av kommunen. 

Luft Frisk luft + (större än i 

nollalt) 

+ Tätortsmiljöer avlastas i både noll- och planalternativet vid byggnat-

ion av förbifart Backaryd och Hallabro. Längs LV 122, där ambit-

ionen är att tung trafik istället ska styras till RV 27 avlastas vägens 

närområde.  
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Miljöaspekt Miljökvalitetsmål Bidrag i planal-

ternativ 

Utveckling i nollal-

ternativ 

Kommentar 

I planalternativet förbättras möjligheten till mer gods på järnväg, 

vilket bidrar positivt genom avlastning av vägtransportsystemet.  

En utökad pott för mindre investeringar i planalternativet bedöms 

bidra positivt till luftkvalitén framförallt i tätorterna genom över-

flyttning från biltrafik till cykel, gång och kollektivtrafik, mer i 

plan- än i nollalternativet. Anläggande av cirkulationsplatser på 

RV15 bedöms leda till ökade utsläpp av NOX och partiklar för den 

vägtrafik som sker och prognosticeras längs sträckan. Denna effekt 

bedöms dock bli mindre än effekten av övriga åtgärder i planen, där 

merparten av länsplanemedlen satsas på järnväg samt gång-/cykel- 

och kollektivtrafikåtgärder vilket bedöms leda till minskade utsläpp 

till luft jämfört med nollalternativet.  

Därutöver bidrar elektrifiering av järnväg till minskade emissioner 

även från järnvägstrafiken. 

En utökad hamntrafik, både på land och till havs kan på sikt bidra 

till lokalt ökade utsläpp i anslutning till hamnarna i både noll- och 

planalternativ.  

Hälsa Frisk luft, god be-

byggd miljö 

+ (större än i 

nollalt) 

+ Tätortsmiljöer avlastas lokalt avseende buller vid byggnation av för-

bifarter.  
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Miljöaspekt Miljökvalitetsmål Bidrag i planal-

ternativ 

Utveckling i nollal-

ternativ 

Kommentar 

I planalternativet förbättras möjligheten till mer gods på järnväg, 

vilket bidrar positivt genom avlastning av vägtransportsystemet.  

En utökad pott för mindre investeringar i planalternativet bedöms 

bidra positivt till luftkvalitén framförallt i tätorterna genom över-

flyttning från biltrafik till cykel, gång och kollektivtrafik. Bättre sä-

kerhet och ökad tillgänglighet till gång- och cykelbanor bidrar till 

förbättrad hälsa hos de som går eller cyklar.  

Utökad hamntrafik, både på land och till havs kan bidra till lokalt 

ökade utsläpp till luft i anslutning till hamnarna (både noll- och pla-

nalternativ).  

Ett ökat nyttjande av väg eller gång- och cykelvägar kan medföra 

ökade risker att olyckor inträffar. Underlag saknas att bedöma effek-

ter på trafiksäkerhet. Däremot utförs flertalet åtgärder i syfte att för-

bättra trafiksäkerhet och framkomlighet där brister finns. Medel i 

planen ska alltid nyttjas till trafiksäkra lösningar för att åstadkomma 

goda förutsättningar för säkra resor och transporter.  

Befolkning God bebyggd 

miljö 

+ / (- lokalt) + / (- lokalt) I planalternativet ökar både andel och summor för de medel som 

läggs på åtgärder för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Eftersom åt-

gärder från potten samfinansieras med kommunala medel styr och 
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Miljöaspekt Miljökvalitetsmål Bidrag i planal-

ternativ 

Utveckling i nollal-

ternativ 

Kommentar 

samverkar den kommunala planeringen så att kommunens bris-

ter/behov när det gäller exempelvis säkra skolvägar eller andra mål-

punkter viktiga för barn kan tillgodoses. Planen bedöms inte komma 

att motverka ökad jämställdhet mellan könen då satsningar som till-

kommer i planalternativet på kollektivtrafik, förstorade arbetsmark-

nadsregioner och god tillgång till säkra gång- och cykelvägar där 

behov finns kan nyttjas av alla. 

Med anledning av att stora satsningar gjorts på tillgänglighetsan-

passning av hållplatser i kollektivtrafiken bedöms behovet minska 

utan att tillgängligheten försämras i planalternativet jämfört med 

nollalternativet. 

För den åtgärdsvalsstudie som ska göras avseende bristen på RV15 

är målsättningen att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten 

genom Olofström, vilket bedöms komma att bidra positivt oavsett 

val av åtgärd. Förbättrad tillgänglighet och ökad trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter vid mindre investeringar bidrar positivt, mer i 

plan- än i nollalternativet. 

RV 27 blir svårare att korsa för den som så önskar när den är bre-

dare och mittseparerad. Lokalt kan tillgängligheten till tätortsnära 

natur påverkas negativt av den nya förbifarten Backaryd - Hallabro, 
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Miljöaspekt Miljökvalitetsmål Bidrag i planal-

ternativ 

Utveckling i nollal-

ternativ 

Kommentar 

både i plan- och nollalternativ. Samtidigt innebär den avlastade tä-

tortsmiljön möjlighet att nyttja tätorten på ett annat sätt, även för 

oskyddade trafikanter i utsatta grupper (barn, äldre, funktionshind-

rade).  

Blekinges befolkning bor i stor utsträckning i tätorter. Det bedöms 

därmed rimligt att satsningar på kollektivtrafik-, gång och cykel ut-

förs där det finns en stor potential att nyttja genomförda investe-

ringar. Samtidigt satsas medel också på bland annat utökade pend-

lingsmöjligheter med cykel och/eller kollektivtrafik där staden/tätor-

ten är målpunkt vilket ökar möjligheten att bo utanför tätort.  

Medel som fördelas till länsvägar på landsbygden saknas i både 

plan- och nollalternativ och åtgärder för förbättrad tillgänglighet har 

därmed inte kunnat prioriterats vilket kan komma att påverka till-

gängligheten till och från vissa tätorter och i viss mån landsbygden 

negativt. 

 

 

904



Bilagor 

47 

 

 

905



 

 

 

Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona 

Tel 0455-30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se 
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Kraft att vilja. 

Tillsammans är det möjligt. 

Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker 

Blekinge i Sverige och Europa. 

Tillsammans med våra medlemmar – Blekinges 

kommuner och landsting – arbetar vi för att göra 

det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka 

i vår region. 
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1 Sammanfattning 

De tongivande utgångspunkterna för inriktningen i länsplanen är Blekinges 

strategiska läge. Blekinges position vid södra Östersjön är central för den 

ökade handeln med Polen, Centraleuropa, Baltikum och vidare mot Asien. 

Vi har också närhet till Öresundsregionen som är den största tillväxtmo-

torn i Sydsverige. 

Blekinges infrastruktur ska främja den regionala utvecklingen i länet men 

också transportsystemet i ett vidare sammanhang. Vi ser Blekinge som en 

port för svensk industris export- och importbehov, handel och främjande 

av kontakter med länder i och bortom Europa. Den synen faller väl in i de 

prioriterade utmaningarna som beskrivs i propositionen Infrastruktur för 

framtiden (prop. 2016/17:21). 

Vi vill att Blekinges centralt utpekade hamnar ska kopplas samman med 

TEN-T korridoren Scan Med i Sverige. Det kan göras med förbättringar av 

Riksväg 27 och 15 i länsplanen och med Sydostlänken och utbyggnad av 

E22 mellan Ronneby och Nättraby i den nationella planen.  

Vi vill knyta samman Sydsveriges tillväxtmotorer och regionala kärnor för 

att stärka arbetsmarknaden. Möjligheterna till pendling ska förbättras  

genom att förstärka kollektivtrafikens infrastruktur. Det kan göras med 

ökad kapacitet på Blekinge kustbana. Nya bostäder i stationsnära lägen 

blir attraktiva och ökar resandet med tåg och buss.  

Vi vill ge fler möjlighet att gå eller cykla kortare sträckor som alternativ 

till bilen. Utbyggnaden av cykelvägar är ett led i att skapa hållbara  

tätortsmiljöer och främjar hälsan.  

Länsplanens inriktning bidrar till ett mer hållbart transportsystem. Att 

stärka järnvägen för gods och resande och göra cykeln till ett attraktivt 

transportmedel är åtgärder som ingår i länsplanen.  

Inför denna planperiod har Sydsveriges sex regioner samverkat kring en 

systemanalys som utgjort grunden för det följande arbetet att samlas 

kring sydsvenska utgångspunkter för infrastrukturen och gemensamma pri-

oriteringar. 

Satsningar i den nationella planen har en avgörande betydelse för  

Blekinges utveckling. Vi har därför avsatt drygt 20 % av länsplanens medel 

till att samfinansiera Sydostlänken och öka kapaciteten på Blekinge kust-

bana. Nära hälften går till fortsatt utbyggnad av väg 27. Förhållandevis 

stora insatser ligger i att tillsammans med kommunerna bygga ut cykelvä-

gar och utveckla förutsättningar för kollektivtrafiken.  
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2 Blekinges position i Sydsverige 

Blekinge må vara ett litet län men med en position som den naturliga  

porten mot stora befolkningscentra i centrala och östra Europa och vidare 

mot Asien. Det gör Blekinge till ett viktigt län för Sveriges handel med 

dessa länders växande marknader.  

 

Tre hamnar, två färjelinjer mot öst och Centraleuropa 

Blekinge har tre hamnar i Sölvesborg, Karlshamn och Karlskrona, de två 

senare med färjelinjer som ingår i det transeuropeiska transportnätet 

TEN-T.  

 

Hamnarna är anslutna till det regionala järnvägsnätet som är anslutet till 

Södra stambanan och E22 och riksvägnätet. Förutsättningarna för Blekinge 

att bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft genom en ökad export och 

utrikeshandel är i grunden mycket goda.  

 

90 000 invånare bor nära en station längs Blekinge kustbana 

Blekinges geografiska läge i Sydsverige medför också att vi har nära till 

Malmö-Köpenhamns-området. I Blekinge bor nära 60 % av befolkningen 

dvs. 90 000 invånare i städerna och några orter utmed kusten med närhet 

till en station på Blekinge kustbana. Det betraktar vi som en bandstad där 

tågresandet är en viktig förutsättning för att knyta samman människor 
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och verksamheter inom länet och med angränsande län. Betydelsen av re-

sandet på Blekinge kustbana bekräftas också av utvecklingen där resandet 

ökat från drygt 200 000 per år i början av 1990-talet till drygt 2 miljoner 

år 2016. Det kan ställas i relation till Blekinges befolkning på 157 000 in-

vånare. E22 har motsvarande betydelse för daglig pendling och resande. 

  

Allt fler i Blekinge kommer att bo i stationsnära lägen. Det byggs och  

planeras redan 1 500 nya bostäder inom 5 minuters gångtid till station-

erna i Blekinges städer. Det stärker kollektivtrafiken och skapar ytterli-

gare underlag för utveckling av tågtrafiken. Därför satsar vi på tågresan-

det och har som långsiktigt mål att minska restiden mellan Malmö och 

Karlskrona till 2 timmar. Det kräver att Blekinge kustbana får högre kapa-

citet. Genom att i etapper förbättra infrastrukturen som ger ökad nytta 

och effektiv trafik ska målet nås på sikt. 

 

Blekinge kustbana och E22 utgör pulsådern i Blekinges infrastruktur. Det 

innebär att statens satsningar i Nationell plan har en avgörande inverkan 

på den regionala utvecklingen i Blekinge.  

 

Ska dessutom länets möjligheter att bidra till svensk in-

dustris behov av export och kontakter över Östersjön öka 

är satsningar i Nationell plan nödvändiga.  

 

Öka Sveriges konkurrenskraft – satsa på Blekinges infrastruktur 

Ett skäl för staten att satsa på Blekinges infrastruktur är att öka Sveriges 

konkurrenskraft. En väsentlig del av svensk export och import passerar 

Sydsveriges och Blekinges hamnar. Blekinges tre hamnar utgör sammanta-

get Sveriges sjätte största hamnverksamhet med gods över kaj. TEN-T 

hamnarna i Blekinge har under den senaste 10-årsperioden ökat med i 
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snitt 6-7 % per år. Trafikverkets basprognos för sjöfarten talar om 2,4 % 

per år. Karlshamns hamn är den näst största hamnen mellan Trelleborg 

och Stockholm och har gjort stora investeringar i intermodal kapacitet.  

 

/bildtext/Skandinavien-Medelhavskorridoren genom Sverige ökar i betydelse om 

den knyts samman med stomnätskorridorerna i Baltikum och Polen via hamnarna 

i Karlshamn och Karlskrona. Heldraget gult är Motorways of the Sea inom TEN-T. 

Streckat gult på kartan är förbindelselänkar som saknas i TEN-T nätet. På andra 

sidan Östersjön är stomnätskorridorerna väl ihoplänkade med hamnarna. 

 

Staten vill se ökade synergieffekter i det beslutade nätet av stomnätskor-

ridorer inom TEN-T. Det uppnås genom att knyta samman Scan-Med korri-

doren i Sverige med stomnätskorridorerna i Polen och Baltikum via Motor-

ways of the Sea. På så sätt får svensk industri bättre transportflöden mot 

växande marknader i östra Europa.  

 

Baltic-Adriatic korridoren i stomnätet skulle få en naturlig förlängning 

från Gdynia till Sverige och kopplas samman med Baltic-Link korridoren 

Karlskrona-Göteborg-Oslo. North Sea-Baltic korridoren skulle på motsva-

rande sätt knyta an till Skandinavien med anknytning till viktiga mark-

nader i Asien. Flera svenska företag på den internationella marknaden har 

verksamheter i bl. a Kina där spårbundna transporter via Litauen skulle 

förkorta transporttiden avsevärt jämfört med oceangående sjöfart.  

 

Blekinges hamnar kan idag kopplas till Södra stambanan och E4 i Scan-Med 

korridoren via de regionala järnvägarna Skånebanan-Blekinge kustbana 

och Kust till kustbanan, E22 samt riksvägarna 27 och 15. 

 

Satsningar på E22 i Blekinge är särskilt viktiga ur ett godsperspektiv då al-

ternativa vägstråk genom länet saknas samt att Blekinge kustbana har 

vissa begränsningar för godstrafik. Vägen har väsentliga brister på den 

mest trafikerade sträckan som går mellan Ronneby och Karlskrona. Trafik-

flödet har nått kapacitetstaket och behovet av att bygga om sträckan 

mellan trafikplats Ronneby öst och trafikplatsen i Nättraby är akut, pro-

jektet prövas inför ny Nationell plan. På Riksväg 27 pågår en succesiv ut-

byggnad till mötesfri landsväg vilket upptar mer än hälften av medlen i 

länstransportplanen. Medel till mötesfri landsväg på Riksväg 15 är otill-

räckligt i nuvarande plan. Med nuvarande medelstilldelning i kommande 

plan kan bara korta etapper bli möjliga att bygga, och därav kostnadskrä-

vande.   

 

För få ett fullt fungerande regionalt järnvägssystem med den funktion-

alitet som krävs behöver Sydostlänken, järnvägen mellan Älmhult och 

Olofström, byggas ihop med Blekinge kustbana. 

914



Blekinges position i Sydsverige 

9 

För att möta upp den ökade handeln med centrala och östra Europa samt 

Asien/Kina krävs förbättrad infrastruktur. Genom att rusta upp och för-

länga Sydostlänken skapas en ny och kostnadseffektiv systemlösning för 

godstransporter på järnväg i syd-

ostlig riktning. Det ger effekti-

vare möjligheter till internation-

ella och regionala transporter i 

samverkan mellan tåg och fartyg. 

Behovet av vägtransporter mins-

kar och Södra stambanan, Skåne-

banan och Malmö rangerbangård 

får ökad kapacitet.  

 

Sydostlänken medför en ny system-

lösning för godstransporter mellan 

järnväg och sjöfart. 

 

 

Järnvägstrafiken till Karlshamns hamn har ökat kraftigt. Genom stora in-

vesteringar i hamn och järnvägsinfrastruktur med ny kombiterminal, 

elektrifiering och utbyggnad av rangerkapacitet kan betydligt fler godståg 

tas emot. År 2013 hade tågoperatörerna 5 tåglägen per vecka jämfört 

med 19 tåglägen 2017. Kommunen planerar att flytta resterande gods-

transporter från Karlshamns C till hamnen genom en utökad rangerkapa-

citet i anslutning till kombiterminalen. 

 

Volvo Cars produktion av plåtdetaljer i Olofström som levererar delar till 

sammansättningsfabriker i Sverige, Holland, Kina och snart USA ökar be-

hovet av säkra järnvägsförbindelser. Den nuvarande järnvägen är inte 

elektrifierad och helt avgörande för Volvos tågtransporter. En upprustning 

är nödvändig. 

 

Genom att bygga ut den ca 18 km felande länken till Blekinge kustbana 

skapas nya transportlösningar för såväl Volvo som svensk industri i övrigt. 

E.ON Gas tågtransporter från hamnen till SSAB i Borlänge, som idag går 

ner till Malmö för att vända, är ett exempel på den skillnad Sydostlänken 

skulle göra. Bara i detta område finns också IKEA, Södra Cell, Stora Enso 

m.fl. som har förklarat sig vara beredda att överföra fler transporter från 

lastbil till godståg om Sydostlänken byggs.  

 

I Trafikverkets kalkyl i järnvägsutredningen är potentialen för en sådan 

överföring så stor att Sydostlänken är samhällsekonomisk lönsam. Därtill 

ska läggas de positiva effekter som en ny systemlösning ger. Den hårt be-

lastade södra stambanan avlastas när godståg kan ta en närmare väg och 

exportflödena ökar när TEN-T nätet blir effektivare. 
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3 Transportinfrastrukturen 

Blekinge har sedan flera århundraden ett strategiskt läge för sjöfart och 

handel. Örlogsstaden Karlskrona från 1680 var nyckeln för att försvara 

Sverige. Nu också på Unescos lista över omistliga världsarv. Genom mari-

nen, SAAB Kockums, Baltic Port med Stena Line har man svarat för en 

obruten verksamhet inom området.  

Hamnen i Bodekull har haft stor betydelse för handel redan innan staden 

1666 fick sitt namn Karlshamn. Idag är hamnen den näst största mellan 

Trelleborg och Stockholm. Även Ronneby och Sölvesborg har båda varit 

viktiga hamn-handelsstäder sedan medeltiden.  

När järnvägarna byggdes ut på 1800-talet fanns efterhand järnvägar från 

samtliga kuststäder i Blekinge vidare upp i Småland. Mellan Sölvesborg 

och Älmhult via Olofström fanns järnväg fram till 80-talet då den södra 

delen togs bort. En smalspårsbana mellan Olofström och Sandbäck på Ble-

kinge kustbanan anlades 1886 och var i drift till 1951. Hade den ban-

sträckningen bevarats skulle Sydostlänken vara enklare att bygga ut idag.  

Blekinge kustbana har något att lära oss. Efter minskat resande i slutet av 

80-talet övervägde SJ att lägga ner persontrafiken. Efter protester i länet 

infördes fjärrtågen Kustpilen med stöd av landstinget och kommunerna. 

Resandet ökade dramatiskt – år 2016 hade resandet ökat till 2 miljoner. 

År 2007 elektrifierades banan och blev en del i Öresundstågtrafiken. 
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Till skillnad från Blekinge kustbana har E22 rätats ut efter hand. På 60- 

talet byggdes en av Sveriges första motortrafikleder förbi Karlshamn och 

Ronneby på Riksväg 15, som E22 hette då.  

Ronneby flygplats (inom Swedavia) gör det möjligt att resa över dagen 

mellan Blekinge och Stockholm. Motsvarande enkel resa med tåg tar 5 

timmar vilket är oacceptabelt för inte minst näringslivets förutsättningar 

att verka i Blekinge. Flygplatsen är därför av avgörande betydelse för de 

längre resorna och förbindelsen med Stockholm. 

Bilden av Blekinges infrastruktur är även idag präglad av de historiska 

handelsstråken från hamnarna vid kusten via väg- och järnvägar vidare 

upp i landet. Senare har betydelsen av Blekinge kustbana och E22 utmed 

kuststråket ökat.  

4 Gränsöverskridande samverkan mellan olika planer 

Såväl den transportpolitiska propositionen som övrig samhällsplanering 

pekar på betydelsen av ökad samverkan. I det positionspapper för Sydsve-

riges infrastruktur som Regionsamverkan Sydsveriges sex regioner tagit 

fram och beslutat om, framgår vikten av att koppla samman den nation-

ella planen med de regionala planerna. Genom att planerna hänger ihop 

ges bästa möjliga utveckling både ur ett regionalt och nationellt perspek-

tiv.  

Samverkan sker även internationellt med regioner utanför Sveriges grän-

ser. Sydsveriges strategiska läge gör att ca 41 procent av Sveriges import-

värde och ca 31 procent av exportvärdet passerar genom området. Blekin-

ges hamnar står för en betydande del i detta, i allt mer ökade transpor-

terna mot öster och Centraleuropa. 

Nationell-interregional samverkan 

Projektet TransGovernance inom Östersjöprogrammet, med Region  

Blekinge som projektägare, har studerat flernivåstyrning för ökad effekti-

vitet mellan olika planeringsnivåer. Tidigare implementerade transport-

korridorer däribland Trans Baltic och East West (EWTC II) har utgjort un-

derlag för analyser av problem och rekommendationer. En rekommendat-

ion är att integrera gränsöverskridande frågor i den nationella plane-

ringen och involvera planerare för att öka kunskap och motivation.  

Vi ser i propositionen en ökad insikt av vikten av att länka samman trans-

portkorridorerna med våra grannar på andra sidan Östersjön. 

Vi är dock inte övertygade om att staten till fullo ser behovet av att möta 

den utveckling som sker. Inom transportkorridoren EWTC II planerar nu 

Kina containerfrakt på järnväg via Klaipeda-Karlshamn från Chengdu. 

DFDS driver färjetrafiken som idag har 10 avgångar i veckan. Den och 

andra fartygsfrakter kan utökas men kapaciteten på järnvägsförbindelsen 
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till och från hamnen räcker inte till. Utbyggnad och upprustning av Syd-

ostlänken är det bästa sättet att öka järnvägssystemets kapacitet för att 

möta behoven.  

Trafikanalys beskriver i PM 2016:6 Godstransporter – en omvärldsanalys 

de järnvägskorridorer som det finns olika samarbeten kring mellan Europa 

och Asien. Kina verkar aktivt för att stärka transportvägarna till Europa. 

EU kommissionen har ambitionen att ta fram en strategi för hur EU bör, 

utöver arbetet med TEN-T, knytas samman interkontinentalt. Transporter 

mellan Chengdu och Hamburg har förkortat transporttiden med hälften 

jämfört med sjövägen. DHL kör tåg mellan Suzho i Kina och Warszawa 

varje vecka.  

Några transportkorridorer/samarbeten i Europa och Asien 2015, källa UNECE 

Transport Division. Figuren från PM 2016:6, Trafikanalys 2016. 

Ett utvecklat transportnät från Kina kan mycket väl knytas till EUs TEN-T 

nät i Litauen och hamnen i Klaipeda. En fördel framför västra Europa är 

att Litauen har rysk spårvidd varför containrar från Sverige som ska till 

Kina kan skickas med järnväg direkt från Klaipeda via sjötransport från 

Karlshamn.  

På motsvarande sätt ser vi att Baltic Link korridoren mellan Oslo -  

Göteborg och hamnen i Karlskrona bättre kan kopplas samman med Polen. 

Den relativa förändringen av värdet av utrikeshandeln i flera länder i 

östra Europa är större än i de västliga. Endast sju EU medlemsstater har 

högre BNP per capita än Polen. Stena Line har idag tre färjor med 18 av-

gångar i veckan och lika många ankomster. Adriatic-Baltic korridoren i 

TEN-T stomnätet utvecklas starkt i Polen och vidare till Adriatiska havet. 

Den medför sjötransporter mellan Asien via hamnarna i Adriatiska havet 
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och järnväg genom Centraleuropa till Gdynia. En förlängning av transport-

korridoren från Gdynia till Skandinavien via Baltic-Link skulle gagna det 

svenska näringslivet. Snabba persontåg trafikerar redan sträckan Gdynia-

Warszawa idag. Utbyggnaden av 35 mil järnväg kostade motsvarande 25 

miljarder kronor. Polen satsar i sin motsvarighet till nationell plan över 80 

miljarder kronor för att stärka Baltic Adriatic korridoren söderut från 

Gdynia (källa: Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu 

do 2020.) 

I takt med att järnvägen byggs ut och handel och turism ökar kommer det 

att vara den nya vägen för Sverige till medelhavet när allt är färdigt 2030. 

Det finns möjlighet på den svenska sidan att möta upp denna utveckling i 

den nya planperioden till 2029. Ombyggnaden av E22 är det bästa exemp-

let. Att få Riksväg 27 förklarad som nationell stamväg är ett annat exem-

pel, där vägen som nationell och internationell godstransportled bättre 

motsvarar dess funktion i vägnätet.  

Nationell-regional samverkan 

För att vinna avsedd effekt av satsningar i nationell plan och länstrans-

portplanen för Blekinge måste planerna samverka. I de Sydsvenska priori-

teringarna utifrån positionspapperet är underhåll och utvecklingen av 

järnvägssystemet ett självklart exempel. Utbygganden av nya stambanor  

919



Gränsöverskridande samverkan mellan olika planer 

14 

kräver förbättringar av det regionala järnvägsnätet för en ömsesidig ut-

veckling av trafikeringen. I Blekinge bor den övervägande befolkningen 

längs kuststråket vilket gör att Blekinge kustbana tillsammans med E22 

har en helt avgörande inverkan på länets utveckling. Möjligheten att sam-

finansiera dessa från medlen i länsplanen är högst begränsade, trots detta 

gör vi det i trimningsåtgärd på Blekinge kustbana. Genom succesiva för-

bättringar är det långsiktiga målet att kunna resa mellan Malmö och 

Karlskrona på två timmar. Målet medför ca 20 minuters restid mellan stä-

derna vilket underlättar pendling och gör arbetsmarknaden starkare. 

  

 

Bilden från Nyttoanalys för Blekinge i Sverigeförhandlingen. 

Utifrån det vi föreslår i de Sydsvenska prioriteringarna är följande särskilt 

viktigt för den regionala utvecklingen i Blekinge; 

 Sydostlänken, upprustningen av banan mellan Olofström och Älm-

hult och utbyggnaden av den felande länken till Blekinge kust-

bana. I järnvägsutredningen beräknad som samhällsekonomisk lön-

sam. Det är Sydsveriges viktigaste renodlade godsprojekt som ger 

svenskt näringsliv helt nya förutsättningar för att överföra gods 

från lastbil till järnväg. 

 Blekinge kustbana, knyter samman städer och större orter inom 

Blekinge och med Skåne - Öresundsregionen. Åtgärder för utred-

ning i nationell plan varvid trimningsåtgärder är framtaget i en åt-

gärdsvalsstudie som minskar restiderna och möjliggör högre turfre-

920



Gränsöverskridande samverkan mellan olika planer 

15 

kvens. Behov finns av trädsäkring för att minska störningar i resan-

det. Ett redan stort resunderlag kan göras ännu större med dessa 

åtgärder. 

 Kust till kustbanan knyter samman residensstäderna Karlskrona, 

Växjö och Kalmar med Södra stambanan i Alvesta. En ökad till-

gänglighet mellan de tre residensstäderna stärker behovet av en 

utökad arbetsmarknad. Med en östlig sträckning av ny stambana 

och stationsläge vid Växjö kan det bli möjligt att förverkliga målet 

att nå Stockholm från Karlskrona/Kalmar på tre timmar. Åtgärder 

att minska restiderna ligger främst på sträckan i Kronoberg.  

 E22 Lösen-Jämjö, vägplan i nuvarande plan pågår med planerad 

byggstart 2020. Förbifart Jämjö medför stora förbättringar för  

tätorten samtidigt som vägen når upp till den standard som för-

väntas av en Europaväg i TEN-T vägnätet.  

 E22 Ronneby öst – Nättraby, brist i nuvarande plan benämnd Björ-

ketorp-Nättraby. Förlängningen till trafikplats Ronneby öst ökar 

nyttan. Sträckan har varierande standard med ett trafikflöde nära 

kapacitetstaket. Utbyggnaden samverkar med den utbyggnad till 

mötesfri landsväg på Riksväg 27 som är det enskilt största pro-

jektet i länsplanen. Riksvägen mellan Göteborg och Karlskrona in-

går i Baltic-Link korridoren och har en funktion som nationell väg 

men ingår i länsplanen.  

 Sjöfartsverket för fram behovet av muddring och utmärkning av 

farleden i Karlskrona. Utvecklingen i färjetrafiken är fler och 

större fartyg som skapar behov av säkra anlöp. Kommunen plane-

rar för ökade hamnverksamheter för att möta efterfrågan på sjö-

transporter. 

Nationell-kommunal- näringslivssamverkan 

Denna samverkan är aktuellt i planeringen av Sydostlänken. Järnvägspro-

jektet är ett godsprojekt och som sådant är bl. a Volvo Cars i Olofström 

berörda liksom hamnen i Karlshamn. För Volvo handlar det om ett åta-

gande i del av godsbangården och de investeringar som berör spåranlägg-

ningen. Om persontrafik blir aktuellt på banan står berörda kommuner 

och regioner för de investeringar i stationer och del i mötesspår som be-

hövs.  

Regional-kommunal samverkan 

Ett sammanknutet Sydsverige är ett av de tre prioriterade områdena i po-

sitionspapperet för Sydsverige. Trenden är att allt fler dagspendlar över 

allt längre avstånd. Inom Blekinge är pendlingen störst mellan Ronneby 
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och Karlskrona. I Olofström är över hälften inpendlare av kommunens för-

värvsarbetande. I Nyttoanalys för Blekinge kustbana, 2015 och prognos för 

2030 är pendlingsrelationen störst mellan Sölvesborg och Kristianstad med 

drygt 2000 resande per vecka. Något färre reser mellan Karlskrona och 

Ronneby, ca 1800 men bara något färre reser mellan Karlskrona och 

Lund/Malmö-Kastrup. En förklaring är att tågresorna på längre avstånd är 

konkurrenskraftiga jämfört med bilen.  

Målet att minska restiden på Blekinge kustbana sker i samverkan med 

kommunerna. Genom den expansion som nu sker på bostadsmarknaden i 

Blekinge med bostäder i stationsnära lägen stärks attraktionskraften i att 

åka kollektivt både med tåg och buss. I innerhamnen  

Sölvesborg planeras för ca 400 bostäder, ”Stationsstaden” Karlshamn ca 

500, Kilen i Ronneby 200-250 och Pottholmen i Karlskrona där en första 

etapp om 440 bostäder nu byggs. Det innebär drygt 1 500 lägenheter i 

områden med flerbostadshus, i direkt anslutning till stationsterminalerna. 

Ett ökat kundunderlag i tågresandet motiverar kapacitetshöjande åtgär-

der i infrastrukturen och stärker den regionala tågtrafiken. Det medför 

också ett ökat resande med buss. Fler invånare kommer att bo i centrala 

lägen vilket bör medföra att fler kommer att gå och cykla ökar. Planen 

vill stödja den utvecklingen genom statsbidrag i länstransportplanen för 

att utveckla kollektivtrafiken och satsningar på cykelbanor i det kommu-

nala väg-och gatunätet. Det bidrar till ett mer miljö- och klimat anpassat 

dagligt resande och en stadsmiljö som kan formas utifrån fler premisser 

än biltrafiken.   

5 Planens syfte, mål och inriktning 

 Prioriterade områden 

De tongivande utgångspunkterna för 

inriktningen i länsplanen är Blekin-

ges strategiska läge. Blekinges posit-

ion vid södra Östersjön är central för 

den ökade handeln med Polen, Cen-

traleuropa, Baltikum och vidare mot 

Asien. Vi har också närhet till 

Öresundsregionen som är den största 

tillväxtmotorn i Sydsverige. 

Mål och prioriteringar av Blekinges infrastruktur har behandlats vid skilda 

tillfällen vilket gör att planprocessen inför en ny period kan ses som ett 

ständigt pågående arbete. Den nuvarande länstransportplanens mål och 

utgångspunkter för prioriteringar är i grunden de samma, men vi har 

skärpt behovet av åtgärder för några områden. Genom arbetet med  

Blekinge i Sverigeförhandlingen, med en sydsvensk systemanalys, i remiss-

yttrandet över Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag och arbetet 
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inom Regionsamverkan Syd har vi haft tillfälle att betrakta vad som är 

viktigt inom infrastrukturen för Blekinges utveckling och tillväxt.  

I bl. a följande finns beskrivet Blekinges prioriteringar;  

 Blekinge i Sverigeförhandlingen – redovisning av nyttoberäkningar 

 Positionspapper – infrastruktur & transport, Regionsamverkan 

Sydsverige, 2016 

 Sydsvenska prioriteringar utifrån positionspapperet, Regionsamver-

kan Sydsverige 2017 

 Öka Sveriges konkurrenskraft -satsa på Blekinges infrastruktur,  

informationsfolder 2016. 

Tre prioriterade områden 

Utifrån det Sydsvenska positionspapperets tre prioriterade områden besk-

rivs kortfattat inriktning och mål för Blekinges infrastruktur. I tabellen re-

dovisas inriktning, mål om sådant finns, åtgärd som Region Blekinge  

svarar för och föreslagen åtgärd i länsplan eller nationell plan. 

 

1. Interregional tillgänglighet 

Järnvägens funktion och tillförlitlighet måste säkras. 

 

Inriktning Mål  Region Blekinge Planerna 

Ökad kapacitet 

på Blekinge kust-

bana. 

2 tåg/timme, res-

tidsmål 2 tim. 

Malmö-Karls-

krona. Etappmål 

2:15 tim. 

2 tåg/timme 

varav ett snabbt 

tåg. 

Första etapp; för-

slag till åtgärd i 

nationell plan 105 

mkr. 

Samfinans 50 %. 

 

2. Sammanknutet Sydsverige 

Knyta samman tillväxtmotorer och regionala kärnor för bättre pendlings-

relationer. 

 

Ökad framkomlig-

het och trafiksä-

kerhet på E22. 

Restidsmål 1tim. 

Karlskrona-Kal-

mar, del i mins-

kad restid 1 tim. 

till Växjö. 

Kustbussen linje 

500 Karlskrona-

Kalmar, regional 

busslinje till 

Växjö. 

Lösen-Jämjö i 

nuv. nationell 

plan, 690 mkr. 

 

Ronneby öst – 

Nättraby förslag 

till åtgärd i nat-

ionell plan, 700 

mkr. 

Ökad framkomlig-

het och trafiksä-

kerhet på Rv 27. 

 

Del i 1 tim. restid 

Karlskrona-Växjö. 

Regional busslinje 

till Växjö. 

Förbifart Backa-

ryd i länsplan 

2019, 220 mkr. 
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3. Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter 

Sveriges konkurrenskraft ska öka genom förstärkta handelsvägar via  

Blekinges hamnar mot växande ekonomier i öst. 

 

 

 

Mötesfri lands-

väg. 

Förbifart Hallabro 

i förslag till läns-

plan, 50 mkr. 

Ökad framkomlig-

het och trafiksä-

kerhet på Rv 15. 

 

Mötesfri lands-

väg. 

 

 Kustbussen linje 

600  

Åtgärdsvalsstudie 

Olofström-Puka-

vik/E22 förslag 

till länsplan, del 

av 150 mkr. 

 

Förslag första 

etapp Olofström - 

Jämshög lv 116. 

Ökad trafiksäker-

het och funktion 

på Rv 28.  

Landsväg. 

  Planerade för-

bättringsåtgärder 

genomförs i för-

slag till länsplan. 

Ökad användning 

av cykel. 

2025 ska 50 % av 

det regionala hu-

vudcykelnätet 

vara utbyggt. 

2030 ska 100 % 

vara utbyggt. 

 Medel i länsplan 

till statliga vägar, 

medfinansiering 

kommuner och 

statsbidrag. 

Ökad attraktivite-

ten i att åka kol-

lektivt. 

Ökad marknads-

andel av motori-

serad trafik. 

Blekingetrafiken Medel i länsplan 

statsbidrag. 

Upprustad och ut-

byggd Sydostlänk. 

 Vid beslut om 

regional tågtrafik 

medverka i 

denna. 

Förslag till åtgärd 

i nationell plan, 

2 800 mkr. 

Med- och samfi-

nans näringsliv, 

kommuner och 

regioner. 

Muddring och ut-

märkning av far-

led Karlskrona. 

  Förslag till åtgärd 

i nationell plan, 

50 mkr. 
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6 Motiv för prioriteringar och åtgärder i planen 

 Motiv för prioriteringar 

Prioriteringarna utgår från ett helhetsperspektiv med syfte att Blekinges 

infrastruktur ska främja den regionala utvecklingen i Blekinge men också 

transportsystemet i ett vidare sammanhang. Bilden vi har av Blekinge som 

en strategisk port för svensk industris exportbehov, handel och främjande 

av kontakter med stater i och bortom Europa är en grund för våra priori-

teringar och de åtgärder som föreslås i planen. Den synen faller väl in i de 

prioriterade utmaningarna som beskrivs i propositionen Infrastruktur för 

framtiden (prop. 2016/17:21).  

Vi kan inte se att tilldelningen av medel i länsplanen görs med hänsyn till 

den roll som Blekinge har som transportnod för Sverige. Brister på de allra 

viktigaste riksvägarna kommer att bestå under lång tid. Av de medel vi får 

till länet går nära hälften till att bygga ut Riksväg 27 till mötesfri väg. 

Satsningar på järnvägsnätet är av så stor vikt att 20 % av medlen avsätts 

för att samfinansiera dessa från länsplanen.  

Blekinges centralt utpekade hamnar ska med förbättringar av väg- och 

järnvägssystemet kopplas samman med TEN-T korridoren Scan Med i Sve-

rige. Vi ska knyta samman Sydsveriges tillväxtmotorer och regionala kär-

nor för att stärka arbetsmarknaden. Möjligheterna till daglig pendling 

med tåg och buss ska förbättras genom förstärkning av kollektivtrafikens 

infrastruktur. Kommunernas planering för bostäder i stationsnära lägen 

bidrar till ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken. Vi ska bidra till att fler 

väljer att cykla i och mellan närliggande tätorter och målpunkter. 

Prioriteringarna nedan utgår från Regionsamverkan Sydsveriges tre priori-

terade områden, interregional tillgänglighet, ett sammanknutet  

Sydsverige och konkurrensmässiga och hållbara godstransporter samt uti-

från utmaningarna i infrastrukturpropositionen/planeringsdirektivet (kur-

siv stil). 

Omställning till ett av världens första fossilfria världsfärdsländer. 

Investeringar för ett ökat bostadsbyggande och ett inkluderande sam-

hälle 

 

 Ökad kapacitet på Blekinge kustbana. Ökad tillgänglighet i kollektiv-

trafiken samverkar med bostadsbyggande i stationsnära lägen. Trim-

ningsåtgärden som föreslås i åtgärdsvalsstudien kan i en avsiktsförkla-

ring samfinansieras från länsplanen med 50 % i nationell plan motsva-

rande ca 50 mkr.  

 

 Totalt byggs och planeras 1 500 lägenheter i flerbostadshus inom 5 mi-

nuters gångavstånd till respektive järnvägsstation/reseterminal i lä-

nets kommunhuvudorter.  
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 Inom potten cykel- och kollektivtrafikåtgärder på det statliga vägnätet 

är avsikten att planen ska svara upp mot målet i den regionala cykel-

strategin om utbyggnaden av ett regionalt huvudcykelnät.  

 Den statliga medfinansieringen till cykel- och kollektivtrafikåtgärder 

på det kommunala väg- och gatunätet ska bidra till förbättringar som 

framgår av prioriteringsgrunder och riktlinjer i den regionala cykel-

strategin.  

 I förhållande till de medel som finns i planen är anslagen till cykel- 

åtgärder betydande. Kommunal 50 % medfinansiering gör det möjligt 

att genomföra åtgärder för drygt 120 mkr. Fördelningen är 74 mkr till 

statliga vägar och upp till 42 mkr på kommunala vägar. Som ingående 

delar i vägprojekten för Riksväg 15, 27 och 28 ingår cykelåtgärder för 

sammanlagt ca 6,5 mkr.  

Förbättra förutsättningarna för näringslivet och förstärka sysselsätt-

ningen i hela Sverige. 

 Skapa en ny systemlösning i järnvägssystemet för godstransporter på 

järnväg via sjöfart för den ökade handeln mot öst. Sydostlänken ligger 

i åtgärdsplaneringen till nationell plan. Sam- och medfinansiering i av-

siktsförklaringen mellan Trafikverket och Volvo Cars, Karlshamns 

Hamn, kommunerna Osby, Älmhult, Olofström och Karlshamn, Region 

Kronoberg och Region Blekinge. Regionstyrelsen i Blekinge har fattat 

beslut om att disponera 50 mkr för samfinansiering i länsplanen.  

 Riksväg 27 - förstärkningen av vägen som påbörjats med ombyggnad 

till mötesfri väg fortsätter med förbifarter i Backaryd och Hallabro en-

ligt inriktning i nuvarande plan. 

 Riksväg 15 har ett så stort trafikflöde söder om Olofström att den nu-

varande vägen brister i framkomlighet och trafiksäkerhet. Inlednings-

vis finns ett behov av en åtgärdsvalsstudie för att analysera vilka åt-

gärder som kan vara lämpliga att utföra i senare del av planperioden. 

 Inom potten trafiksäkerhet och tillgänglighet i den nuvarande planen 

hr en utredning med vägplan påbörjats för åtgärder på Riksväg 28. 

Även mindre åtgärder på det primära länsvägnätet med bland annat 

länsväg 123 och 126 kan bli aktuellt att utreda inom ramen för åt-

gärdsvalsstudier. 

 Nya större åtgärder i länsplanen 

Två nya namngivna åtgärder/brister över 25 mkr föreslås ingå i den nya 

planperioden. Förbifart Hallabro på Riksväg 27 som är upptagen i nuva-
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rande plan för senare åtgärd och brister i framkomlighet och trafiksäker-

het på Riksväg 15 mellan Olofström och Pukavik för vilken föreslås en åt-

gärdsvalsstudie. 

I nuvarande plan pågår vägplan för Riksväg 27 förbifart Backaryd med pla-

nerad byggstart 2019.I planen har också tagits upp samfinansiering med 

nationell plan för föreslagna åtgärder på Blekinge kustbana och för Syd-

ostlänken. Regionstyrelsen har fattat beslut om 50 mkr till respektive ob-

jekt. Avsiktsförklaringar är tecknade med Trafikverket. 

Förbifart Hallabro på Riksväg 27 

Riksväg 27 mellan Karlskrona och Göteborg 

är en viktig länk från sydöstra Sverige till 

västkusten, främst för tunga transporter. 

Men även viktig för att knyta samman Karls-

hamn/Ronneby/Karlskrona med Växjö. 

Vägen ingår i transportkorridoren Baltic-Link 

som syftar till att förbättra förbindelserna 

mellan Polen och Sverige. I det vidare per-

spektivet mellan stomnätskorridoren Baltic-

Adriatic inom TEN-T och Skandinavien. Års-

dygnstrafiken (ådt)på södra delen är ca 

2 500 - 3 200 fordon varav ca 14 % lastbilar. 

Norr om Hallabro är ådt ca 1 900. Av den 

tunga trafiken kommer drygt 20 % från fär-

jetrafiken i Karlskrona.  

När vägen förbättras på en längre sträcka är ambitionen att tyngre trans-

porter i högre utsträckning ska välja denna väg istället för länsväg 122 

mellan Karlskrona och Växjö. I vägutredningen Möllenäs – Djuramåla från 

2010 studerades två alternativ förbi Hallabro. Trafikverket förordade det 

kortaste alternativet, Hallabro 1. 

Förbifart Backaryd som nu planeras för byggstart 2019 ansluter till den 

nuvarande vägen söder om Hallabro. Genom fortsättningen att bygga förbi 

Hallabro har den mest trafikerade delen av Riksväg 27 i Blekinge åtgär-

dats. Totalt omfattar det en utbyggnad på ca 23 km till mötesfri landsväg 

med mitträcke från att tidigare ha varit en mycket kurvig väg med bris-

tande trafiksäkerhet. Då har de båda tätorterna också fått en bättre miljö 

genom minskad genomfartstrafik. Kostnaden förbi Hallabro beräknas till 

ca 50 mkr. 
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Genombruten linje är färdig-

ställd väg, röd linje är på-

gående vägplan förbi Backaryd 

och blå linje är förbifart Hal-

labro.  

Ombyggnader av Riksväg 27 

till mötesfri väg i Regionerna 

Jönköping och Kronoberg är 

av stor betydelse för att på 

sikt skapa en robust och tra-

fiksäker transportled mellan 

Göteborg och Karlskrona. Vä-

sentliga förbättringar har 

gjorts och åtgärder planeras 

i den nya planperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesfri väg med mitträcke 

Förbi Borås öppnat för trafik 2015 
 
Förbi Gislaved öppnat för trafik 
2013 
 
Förbi Bor inspel ny plan 
 
Sjöatorp – Alvesta V inspel ny plan 
 
Österleden Växjö inspel ny plan 
 
Säljeryd – Växjö, etapper, inspel ny 
plan 

 

928



Motiv för prioriteringar och åtgärder i planen 

23 

Riksväg 15 delen Olofström – Pukavik/E22 

Riksväg 15 mellan Karlshamn och Halmstad är ett viktigt tvärgående stråk 

för godstrafik. Vägsträckan förenar flera industritäta orter och är viktig 

för pendling. Gällande plan genom Olofström omfattar dels ombyggnad av 

vägen till mötesfri väg med mitträcke och dels en mer tätortsanpassad 

vägmiljö. Den 3 km långa sträckan med planerad byggstart 2018 beräknas 

kosta ca 21mkr varav statlig medfinansiering är ca 11 mkr. På delen mel-

lan Olofström och trafikplatsen vid Pukavik är trafikflödet drygt 7000 for-

don per dygn närmast Olofström och som lägst 4 300 varav andelen lastbi-

lar är ca 12 %. Vägen är normal landsväg, 8 meter bred med utförda sido-

områdesåtgärder som motiverat skyltad hastighet 90 km/h.  

Blå linje genomfartsled och röd linje 2+1 väg med mitträcke för åtgärd 2018. 

 

Vägen ingår i det regionalt prioriterade vägnätet för godstransporter och 

pendling. Transportförbindelsen är av stor vikt för Volvo Cars i Olofström 

och fordonsklustrets transportförbindelse med hamnarna och ökar med de 

satsningar som görs inom fordonsindustrin. Vägsträckan har en hög andel 

Åvs väg 
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inpendlare till Olofström. I Trafikverkets hastighetsöversyn avses en has-

tighetssänkning från 90 till 80 km/h genomföras 2019.  

Vägsträckan brister i framkomlighet och trafiksäkerhet i relation till tra-

fikflödet. Korsningen med Länsväg 116 är undermålig ut trafiksäkerhets- 

och framkomlighetssynpunkt. Den åtgärdsvalsstudie som är gjort föreslår 

att åtgärden ska utformas för att passa in i en senare ombyggnad till mö-

tesfri väg.  

En åtgärdsvalsstudie föreslås genomföras för sträckan som helhet varefter 

lämpliga åtgärder och etappindelningar kan föreslås för att genomföras 

under senare delen av planperioden. 

Diskussioner har förts om ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke 

som en fortsättning på ombyggnaden genom Olofström. Hög framkomlig-

het på vägavsnittet är prioriterat ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. 

Åtgärdsvalsstudie – minskade restider på Blekinge kustbana 

I avsikt att succesivt minska restiderna för att på sikt nå målet om 2 tim-

mar restid mellan Malmö och Karlskrona föreslås i en första etapp en ny 

mötesstation i Kallinge gamla stationsområde samt växelbyten m m prö-

vas i ny nationell plan. Kostnaden beräknas till 105 mkr och ger stor ef-

fekt på restiden för ett snabbt tåg med 18 minuter kortare restid mellan 

Malmö och Karlskrona. Kallinge stationsområde ger störst samhällsekono-

misk nytta med Bredåkra som ett alternativ i kommunens planer för Kall-

inge. 

 

I etapp två kan ytterligare restidsminskningar vinnas med upp till 20 mi-

nuter för samtliga tåg på banan men då med större åtgärder i befintlig 

bansträckning. Trimningsåtgärder och nya mötesstationer föreslås med 
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kostnader från 600 – 1 100 mkr. Etapp tre medför längre kurvrätningar 

mot mycket höga kostnader för att ytterligare minska restiden. 

 

Sydostlänken 

Sydostlänken är ett godsprojekt som skapar en ny systemlösning för gods-

transporter mot öster. I järnvägsutredningen 2013 beräknar Trafikverket 

att kostnaden för projektet uppgår till totalt 2 500 mkr. Nyttan är hög, 

Som järnvägsinvestering för godstransporter är Sydostlänken samhällseko-

nomiskt lönsam. Trafikverket prövar nu projektet inför kommande plan, 

dels i sin helhet och dels en upprustning av befintlig bana. Kostnaden har 

räknats upp till 2 800 mkr.  

 

Sydostlänken inringad i kartan i Sydsvenska prioriteringar, 2017 

 

I Regionsamverkan Sydsveriges gemensamma prioriteringar är Sydostlän-

ken det enskilt största godsprojektet man föreslår ska ingå i den nation-

ella planen. Sydostlänkenintressenterna har i en avsiktsförklaring ställt sig 

beredda att ta ett ekonomiskt åtagande för del i banan vilket bl. a omfat-

tar den investering som behövs i form av stationer och mötesspår för per-

sontrafik om sådan blir aktuell. Samfinansieringen från länsplanen om 50 

mkr avser del i mötesspår.  
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 Ekonomisk sammanställning 

 

Sammanställningen är preliminär i remissversionen av planen. Den utgår 

från tilldelningen i planeringsdirektivet som för Region Blekinge är 532 

mkr, uttryckt i 2017 års priser. Beloppet ska justeras i samband med 

framtagande av underlag till de slutliga ramarna i förhållande till utfallet 

av upparbetade medel för ingående planperiod.  

 

 

Namngivna åtgärder 

Vägplan för Riksväg 27 förbi Backaryd är upprättad 2017 och är prioriterad 

i planen liksom fortsättningen förbi Hallabro. 

 

Att åtgärda brister på Blekinge kustbana i ett tidigt skede av planperioden 

är prioriterat i trafikförsörjningsprogrammet som del i planeringen av 

snabbare tågförbindelser i pendlingslägen som första etapp i att minska 

restiderna mellan Karlskrona och Malmö. Avsiktsförklaring om samfinan-

siering är upprättad. 

 

Att åtgärda bristerna i järnvägssystemet för ökade godstransporter med 

koppling till sjöfarten genom åtgärder på Sydostlänken är prioriterat i 

Regionsamverkans Sydsveriges prioriteringar för effektiva och klimat-

smarta transporter för näringslivet. En avsiktsförklaring mellan Trafikver-

ket och Sydostlänkenintressenterna har upprättats. Region Blekinges del 

av åtgärder för att möjliggöra persontrafik avser 50 mkr. 

 

Att åtgärda brister på Riksväg 15 mellan Pukavik och Olofström ska initie-

ras i en åtgärdsvalsstudie för att därefter planeras in i kommande planre-

videring. 

 

Prel. ekonomisk sammanställning ram 532 mkr

Total Tidigare 2018 2019 2020 2021- 2024- 2027- Senare Summa Kommentar

kostnad 2023 2026 2029 2018-29

Namngivna åtgärder 254 254 48%

Rv 27 Möllenäs-Backarydförbifart Backaryd 204 16 36,8 36,2 91,6 23,4 204

Rv 27 förbifart Hallabro 50 40 10 50

Större brister 400 40 97 145 27%

Blekinge kustbana kapacitetsåtg. 105 8 50 samfinans 

Sydostlänken c) 250 50 samfinans 

Rv 15 Olofström Pukavik a) 45 100 45

Mindre åtgärder 128 25,2 19,7 91 17%

Trafiksäkerhet/tillgänglighet b) 49,5 14 20,1 49,5

cykelåtgärder 74 7 5 37 medfinans

Kollektivtrafikåtgärder 4,5 4,5

Statlig medfinansiering 84 8 10 42 8%

Kollektivtrafik 42 2 2 2 6 21

Trafiksäkerhet/miljö inkl cykel 42 2 2 2 6 21

Enskilda vägar 0 0

Summa 866 41 40,8 40,2 136,7 136,6 136,7 100 532 100%

a) Åtgärdsvalstudie ska göras för Rv 15

b) Trafiksäkerhet/tillgänglighet Rv 15 genom Olofström och Rv 28 vägplan 2014-25

c) Del i åtgärder för persontrafik
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Mindre åtgärder 

Vägplan är upprättad för Riksväg 15 genom Olofström under 2017 med 

byggnation planerad till planperiodens början. För Riksväg 28 planeras 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder under 2017 där eventuella vägplaner kan 

genomföras senast 2023 (5 år efter fastställande). Medel för behov på öv-

riga riksvägar och primära länsvägar är ytterst begränsade. För behov av 

förbättringar och förstärkningar på de mindre länsvägarna används som ti-

digare bärighetsmedel i nationell plan.  

 

Cykelåtgärder avser främst att anlägga cykelbanor för att öka möjlighet-

erna till vardagspendling. Möjligheter att genomföra etapper på den pla-

nerade kustnära turismcykelleden ska beaktas. Den regionala cykelstrate-

gin utgör underlag för prioriteringar. På motsvarande sätt som i länspla-

nen för 2014 - 2025 utgår åtgärderna från att berörda kommuner medfi-

nansierar med 50 % vilket gör det möjligt att anlägga cykelvägar för upp 

till 74 mkr. 

 

Medel i planen kan inte avsättas för typ mobility management-åtgärder 

(MM). Däremot kan de genomföras av en kommun. I de projekt påverkans-

åtgärder eller information genomförs ska de räknas in som en del i kom-

munens medfinansiering. Det vill säga, den kostnad kommunen har för MM 

åtgärder ska avräknas kommunens del av investeringen.  

 

Anpassningen av tillgängligheten på de mest frekventerade hållplatserna 

är genomförd. Mindre medel har reserverats i planen för tillkommande 

behov av hållplatsåtgärder. 

  

Statlig medfinansiering  

Medel planeras som tidigare att finnas tillgängliga att söka i stort sett 

kontinuerligt under planperioden.  

 

För kollektivtrafiken utgör trafikförsörjningsprogrammet och den region-

ala cykelplanen underlag för prioriteringar. Ökat byte mellan cykel och 

tåg/buss, möjligheter att parkera cykeln säkert och väderskyddat vid ter-

minaler och noder ska särskilt uppmärksammas. Ett kvarstående behov 

finns av att tillgänglighetsanpassa hållplatser.  

 

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet och miljö inklusive cykel kan som tidi-

gare användas för i huvudsak cykelåtgärder. Den regionala cykelstrategin 

är grunden för prioriteringar. 

 

Enskilda vägar kan söka medel till särskilda åtgärder så som reinvestering 

av väganläggningar.  
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7 Statlig planering av transportinfrastrukturen 

 Transportpolitiska mål 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekono-

miskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medbor-

garna och näringslivet i hela landet. Med de tillhörande funktions- och 

hänsynsmålen ska Trafikverket tillsammans med andra aktörer i samhället 

verka för att de transportpolitiska målen uppnås.  

Funktionsmålet för tillgänglighet tar bland annat upp att kvaliteten för 

näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella kon-

kurrenskraften. Att tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner 

samt mellan Sverige och andra länder. 

Hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa tar bland annat upp att trans-

portsystemets utformning och användning ska anpassas till att ingen dö-

das eller skadas allvarligt. Transportsektorn ska bidra till att miljökvali-

tetsmålet begränsad klimatpåverkan nås genom en ökad energieffektivi-

tet och bryta beroendet av fossila bränslen. 

 Planeringssystemet 

Planeringen omfattar 12-års planer som revideras vart fjärde år. Den nat-

ionella planen omfattar drift och underhåll och investeringar i järnvägssy-

stemet och stamvägnätet, i Blekinge E22. Även bärighetsförbättringar och 

riktade miljöåtgärder ligger i den nationella planen. Länsplanen omfattar 

investeringar på övriga statliga vägar och åtgärder i anläggningar för vilka 

statlig medfinansiering är möjlig, t ex cykelvägar på kommunalt vägnät. 

Region Blekinge upprättar länsplanen och Trafikverket genomför den. 

Trafikverkets planeringssystem innebär en rullande planering. De första 

åren 1-3 i planen omfattar projekt som är klara för byggstart och ligger i 

Trafikverkets ekonomiska verksamhetsplan. År 4-6 omfattar projekt som 

är planeringsklara och väntar på att flyttas in i kommande verksamhets-

plan. År 7-12 innehåller dels projekt som inte är helt utredda eller där 

finansieringen inte är klarlagd och dels brister som är identifierade och 

där åtgärder ska tas fram i en åtgärdsvalsstudie. 

Fyrstegsprincipen och åtgärdsvalsstudie 

Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod för att hushålla med resurser 

som stegvis analyserar hur en brist eller ett behov bäst kan lösas. Den till-

lämpas i all planering och har en viktig del i den initiala planeringen som 

startar med att ta fram en åtgärdsvalsstudie (åvs). I en åvs skapas en 

arena för dialog mellan berörda parter för att söka fram olika alternativa 

lösningar på en brist eller ett behov. Utifrån resultatet av en åvs kan ett 
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förslag till åtgärd läggas in i Trafikverkets planering och i andra forum 

som kan vara aktuella, t ex den kommunala planeringen.  

I framtagandet av länsplanen har fyrstegsprincipen tillämpats. Inte minst 

begränsade medel gör att olika lösningar måste studeras för att åstad-

komma förbättringar. Åtgärder på Riksväg 28 är exempel på en blandning 

av flera mindre steg 2 och 3 åtgärder som leder till förbättringar men inte 

når fram till det optimala resultatet.  

Steg 1 och 2 åtgärder inom mobility management eller påverkansåtgärder 

kan enligt Trafikverkets tolkning av förordningen inte avsättas medel för 

eller tillämpas inom Trafikverkets ram. Däremot kan en annan part, ex-

empelvis en kommun, genomföra en aktivitet att informera eller påverka 

ett beteende. Detta kan särskilt tillämpas där kommunen medfinansierar 

ett projekt i länsplanen.   

8 Nationella utgångspunkter för planperioden 

 Transportpolitisk proposition och direktiv 

Den transportpolitiska propositionen Infrastruktur för framtiden – innova-

tiva lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling redovisar 

regeringens inriktning på satsningar i infrastrukturen 2018-2029. Den stat-

liga planeringsramen uppgår till 622,5 mdr kr varav till vidmakthållande 

av järnvägen 125 mdr kr vilket är en ökning med 47 % jämfört med nuva-

rande plan. Viktiga utmaningar regeringen trycker på är; 

 Omställningen till ett av världens första fossilfria välfärdsländer 

 Investeringar för ett ökat bostadsbyggande 

 Förbättrade förutsättningar för näringslivet 

 Förstärka sysselsättningen, ett effektivt transportsystem är en förut-

sättning för jobb. 

 Ett Sverige som håller ihop – ett inkluderande samhälle 

 

I direktivet beskrivs krav på redovisning av bland annat vilka priorite-

ringar planförslaget baseras på och motiven för dessa, även utgå från ett 

länsöverskridande och nationellt perspektiv och där det är relevant nat-

ionsöverskridande perspektiv. Vidare ska det framgå hur fyrstegsprincipen 

har tillämpats. I länsplanen beskrivs detta i kap. 3, 4.1 och 5.1 samt 6.2. 

För Blekinge är Östersjösamverkan synnerligen viktig och i det länsöver-

skridande perspektivet har Sydsveriges sex regioner samverkat i en unison 

systemanalys. Med detta som grund har parterna i samverkan beslutat om 

ett positionspapper och utifrån detta pekat ut Sydsveriges prioriterade in-

frastrukturåtgärder.  

Vidare ska länsplanen beskriva vilka effekter olika infrastrukturåtgärder i 

planen väntas ge på förutsättningarna för bostadsbyggande och vilka ef-
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fekter den nya bebyggelsen kan ha. I länsplanens kap. 1 och 3 vill vi sär-

skilt uppmärksamma de nya bostäder som byggs i stationsnära lägen vilket 

medför kumulativa effekter – ökat kollektivt resande - ökad nytta av åt-

gärder på Blekinge kustbana samt ökade kvaliteter i stadsmiljöer. 

En jämförelse mellan propositionen - direktivet och den inriktning som fö-

reslås i länstransportplanen ger vid handen att det finns stor överens-

stämmelse. Vi ser att regeringen fäster stor betydelse i gränsöverskri-

dande handel och överflyttning av långväga gods från väg till järnväg och 

sjöfart. Exempel på jämförelser inom några områden; 

Prioriterade samhällsutmaningar 

Regeringen  vill se en vidgad arbetsmarknad även med funktionella reg-

ioner över nationsgränser, där det är nödvändigt att utveckla samarbete 

med övriga länder runt Östersjön. 

  

Blekinges strategiska läge i Södra Östersjöregionen med våra hamnar och 

färjelinjer är en självklar utgångspunkt för samverkan med grannlän-

derna vid Östersjön. 

  

Satsningar på transportinfrastrukturen 

En överflyttning av långväga gods från väg till järnväg och sjöfart är en 

nödvändig del i ett hållbart transportsystem. Genom CEF-fonden vill rege-

ringen öka återflödet från EU till medfinansiering av angelägna investe-

ringar.  

 

Vidmakthållande av järnväg genom underhåll och reinvesteringar behöver 

öka och ges hög prioritet för att värna nyttan av redan genomförda inve-

steringar. 

 

Genomförda satsningar på intermodalitet i Blekinges TEN-T hamnar och 

förbättringar som staten med EU-bidrag och kommunerna genomfört har 

potential att svara upp mot en ökad handel över Östersjön. Sydostlänken 

är en brist i systemet som om den byggs ut väsentligt ökar nyttan av tidi-

gare investeringar och där det dessutom finns möjlighet att få medel ur 

CEF-fonden.  

 

Länsplaner 

I samordningen mellan nationell plan och länstransportplanerna, som har 

sin utgångspunkt i regionala strategier, är det viktigt att planeringen av 

bostadsförsörjning och övrig fysisk planering samverkar.  

 

Satsningar i den nationella planen i Blekinge är närmast avgörande för 

möjligheterna att utveckla resandet med tåg. Att kommunerna bygger 

bostäder i stationsnära lägen bidrar till resandet och ökar värdet av järn-

vägen. På motsvarande sätt medför god tillgång till kollektivtrafik och 

hög tillgänglighet att attraktiva bostadslägen efterfrågas. I samverkan 
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mellan Region Blekinge och kommunerna ska kollektivtrafiken utvecklas 

och cykelvägnätet byggas ut.  

 

 Nya stambanor och Sverigeförhandlingen 

Blekinge har inom länet och i samverkan med angränsande län och kom-

muner arbetat för att visa på den nytta en sträckning av ny stambana via 

Växjö skulle innebära för utvecklingen i hela Sydöstra Sverige. I en reg-

ional samling i mars 2015 beslöts att ta fram de nyttoberäkningar som 

Sverigeförhandlingen efterfrågade. Arbetet bedrevs parallellt med det 

nätverk som bildats i Sydöstra Sverige, nätverket Höghastighetsbanan.se 

och som Region Blekinge med Karlskrona kommun deltagit i. I februari 

2016 redovisade Sverigeförhandlingen sitt beslut att fortsätta arbeta med 

en västlig sträckning genom Småland. 

Nätverket har låtit göra en utvärdering av Sverigeförhandlingens besluts-

underlag, Slutrapport Utvärdering av Sverigeförhandlingens urvalskrite-

rier och beslutsunderlag, juni 2016. Några av de allvarligaste invändning-

arna i rapporten är; 

– Värnamo fungerar inte som bytesnod ur ett regionalt perspektiv. 

– avlastningseffekten på Södra stambanan i en västlig sträckning har inte 

analyserats. 

 

Av den transportpolitiska propositionen framgår att regeringen ger Trafik-

verket i uppdrag att säkerställa att utbyggnaden av nya stambanor för 

höghastighetståg sker på ett kostnadseffektivt sätt och i den takt som 

ekonomin tillåter.  

 

Region Blekinge ställer sig bakom behovet av nya stambanor som reali-

seras etappvis och de ska byggas där folk bor. Utbyggnaden ska börja där 

kapacitetsbristerna är som störst och vi konstaterar av direktivet att rege-

ringen har gjort en motsvarande bedömning genom att sträckan Lund-

Hässleholm ska byggstartas under planperioden. Vi anser att en fortsatt 

utbyggnad från Hässleholm ska göras via Älmhult-Växjö mot Jönköping. Då 

får man en mycket större arbetsmarknadsregion som sammanför ett stort 

antal människor och verksamheter som knyts samman i ett integrerat tåg-

system än med den sträckning Sverigeförhandlingen föreslagit.  

 

Stambanan.com har tagit fram rapporten Utvecklingsplan Södra stamba-

nan, sept. 2016 som visar hur en etappvis utbyggnad kan realiseras. För 

att stråket ska fungera måste man framför allt bygga ut sträckan Malmö/ 

Lund-Hässleholm. Sträckan Nässjö-Hässleholm är betydligt rakare än öv-

riga delar av Södra stambanan. Med relativt begränsade åtgärder är det 

möjligt att nå samma eller bättre restider med ett höghastighetståg jäm-

fört med dagens X2000-trafik. 
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Vi gör bedömningen att utvecklingsplanen visar möjligheten av att en 

etappvis utbyggnad som sker under lång tid mycket väl kan komma fram 

till att en sträcka via Alvesta-Växjö är ett optimalt läge för en ny eller ut-

byggd stambana. På så sätt blir det möjligt att bygga i etapper där varje 

etapp skapar nytta både för det långväga och regionala resandet. 

 

 
Bild ur utvecklingsplan Södra stambanan, sept. 2016. Stambanan.com 

 

 Trafikverkets hastighetsöversyn 

Trafikverket tog under 2016 fram förslag till anpassade hastighetsgränser 

för att öka trafiksäkerheten. Fokus har varit att säkra mötet utmed lands-

vägar. Det bästa sättet att förhindra kollisioner är genom mittseparering 

och om inte detta görs så är Trafikverkets bedömning att hastigheten ska 

vara högst 80 km/h. Flera viktiga vägar i länet är föremål för sänkningar. 

E22 sträckan Lösen-Jämjö med ett trafikflöde på ca 12000 ådt, Riksväg 15 

och 29 samt länsvägarna 116 och 126.  

Region Blekinge ser att förslaget i realiteten leder till restidsförluster som 

motverkar uppställda mål om ökad regional och interregional tillgänglig-

het för att skapa en större och mer attraktiv arbetsmarknad. I positions-

papperet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige, beslutat av de sex 
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Sydsvenska regionerna, är ett av tre prioriterade områden att skapa ett 

sammanknutet Sydsverige för att öka närheten och utbytet mellan företag 

och människor.  

I länsplanen går hälften av medlen till ombyggnad av Riksväg 27 till mö-

tesfri landsväg vilket omfattar en sträcka på ca 15 km. Även riksvägarna 

15, 28 och 29 skulle ur ett samlat trafiksäkerhets- och tillgänglighetsper-

spektiv behöva mittsepareras. Det skulle ta 36 år att åtgärda detta om 

alla medel satsades med medelstilldelningen vi nu har i länsplanen.  

En mer grundlig och samlad syn behövs som gör en rimlig avvägning mel-

lan trafiksäkerhet, regional utveckling och åtgärder med hänsyn inte bara 

till trafikflödet utan även till vägars geometriska egenskaper och olycks-

statistik.  

 

9 Sydsvenska utgångspunkter för planperioden 

 Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur 

Under 2013 påbörjades arbetet med att ta 

fram en gemensam systemanalys för 

Sydsveriges infrastruktur. Syftet var att 

skapa underlag för framför allt kommande 

infrastrukturplaner, men också för trafik-

försörjningsprogram och för annat region-

alt och kommunalt utvecklingsarbete. Sys-

temanalysen innehåller planeringsförut-

sättningar inom transportsektorn, krav för 

transportsystemets utveckling, bristana-

lyser och förslag till åtgärder och mål. 

2016 redovisade Regionsamverkan Sydsve-

rige positionspapperet Ett enat Sydsverige 

skapar ett starkt Sverige. Sydsveriges sex 

regioner; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland har 

enats kring prioriteringar för den framtida infrastrukturen genom att sam-

las kring tre gemensamma utgångspunkter. Vi utgår från dessa i vår plane-

ring och föreslår att de tas som utgångspunkt i statens planering av infra-

strukturen för åren 2018-2029.  

Sydsverige har ett strategiskt läge i Sverige med nära koppling till såväl 

övriga Europa som Mälardalen och Västsverige. 26 % av landets befolkning 

bor i Sydsverige. De tre prioriterade områdena beskrivs kortfattat i det 

följande. 
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Interregional tillgänglighet 

Utbyggnaden av nya stambanor bör 

starta från storstäderna där kapacitets-

bristerna är som störst. De bör samord-

nas med förbättringar av sidobanorna 

och den regionala tågtrafiken som reg-

ionerna tillhandahåller och utvecklar.  

Satsningar på de anslutande sidoba-

norna kan inte vänta utan måste ske pa-

rallellt för att skapa en nödvändig reg-

ional tillgänglighet och underlag för 

höghastighetstågen. 

 

Sammanknutet Sydsverige 

Den flerkärniga strukturen med till-

växtmotorer och regionala kärnor är 

en tillgång. Den flerkärniga ortsstruk-

turen behöver stödjas genom ett fin-

maskigt nät av vägar och ett funge-

rande järnvägsnät.  Närheten mellan 

tillväxtmotorer och kärnor med deras 

omland måste öka. Tillsammans med 

kommunerna bygger vi ut fossilfri 

busstrafik och ersätter korta bilresor 

med cykelvägnät. 

Konkurrensmässiga och hållbara 

godstransporter 

Genom Sydsverige går förbindelserna 

mellan det kontinentala Europa och 

Skandinavien. 41 % av importvärdet 

och 31 % av exportvärdet i Sverige 

passerar Sydsveriges hamnar och 

Öresundsbron. Vidareutveckla och un-

danröj flaskhalsar i TEN-T korridoren. 

Knyt ihop Östersjöhamnarna med 

Scan-Med korridoren för att koppla 

samman den med TEN-T näten i län-

derna på andra sidan Östersjön.  
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 Sydsvenska prioriteringar utifrån positionspapper 

Sydsveriges gemensamma utgångspunkter utgår från positionspapperet 

och den underliggande systemanalysen. Med våra utgångspunkter vill vi 

stärka hållbar utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning i Sydsverige 

och i hela Sverige. Vi vill bidra till ett klimatsmart transportsystem. Vi vill 

också medverka till en väl fungerande helhet genom att ta till vara och 

bygga vidare på den befintliga infrastrukturen och genom att kollektivtra-

fik, infrastruktur och bostadsbyggande går hand i hand. 

I denna redovisning förtydligas positionspapperet genom att föreslå de 

mer konkreta insatser som bör genomföras under kommande planperiod. 

De största satsningarna lyfts fram som är av gemensam betydelse för 

Sydsverige. Förutom investeringar är förstärkt järnvägsunderhåll på både 

stambanor och regionala banor av yttersta vikt. Här anser vi att en sam-

verkan kring prioritering och genomförande bör utvecklas mellan Trafik-

verket och regionerna som driver den regionala tågtrafiken. 

En insats som bör ingå i de nya planerna är en mera aktiv gränsöverskri-

dande planering både i Östersjöperspektivet och för Sveriges koppling till 

kontinenten.  

INTERREGIONAL TILLGÄNGLIGHET 

Här tas bl. a upp vikten av att det byggs två nya spår 

mellan Lund-Hässleholm som en del i ny stambana. Att 

planerade satsningar på Västkustbanan genomförs. 

 

 

SAMMANKNUTET SYDSVERIGE 

Kompletteringar i järnvägsnätet för att stärka det reg-

ionala tågsystemet som stomme för tillgänglighet i 

Sydsverige. Kust till kustbanan, Y-et Värnamo-Jönkö-

ping/Nässjö, Skånebanan Kristianstad-Hässleholm m.fl.  

Flaskhalsar i vägnätet behöver tas bort bl. a flera 

sträckor på E22, E4 Ljungby-Toftaholm i gällande plan. 

  

KONKURRENSMÄSSIGA OCH HÅLLBARA GODS-

TRANSPORTER 

Många projekt syftar till att förbättra inte bara för per-

sonresorna utan också för godstransporterna. Två speci-

fika godstransportprojekt tas upp Sydostlänken och tri-

angelspår Alvesta. 
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De större projekten i förslaget till prioriteringar omfattar dels de som in-

går i gällande planer och dels de som föreslås ska ingå. Positionspapperet 

och de Sydsvenska prioriteringarna finns bl. a på hemsidan www.region-

samverkan.se 

Beskuren bild ur Sydsvenska prioriteringar, Regionsamverkan Sydsverige, 2017 

 

10 Regionala utgångspunkter 

 Blekingestrategin 

Region Blekinge har under 2013 antagit en regional utvecklingsstrategi, 

Blekingestrategin 2014-2020 ”Attraktiva Blekinge”. Detta politiskt an-

tagna dokument vars uppgift är att ange Blekinges gemensamma färdrikt-

ning innehåller regionala målsättningar inom fyra utpekade insatsområ-

den; Livskvalitet, Arbetsliv, Tillgänglighet samt Bilden av Blekinge. Inom 

tillgänglighetsmålet ingår att skapa större, gränslösa och mer dynamiska 

942

http://www.regionsamverkan.se/
http://www.regionsamverkan.se/


Regionala utgångspunkter 

37 

arbetsmarknadsområden genom effektiva 

transportsystem med god kollektivtrafik. 

Med god tillgänglighet kan Blekinge kny-

tas närmare den expansiva Öresundsreg-

ionen och de växande marknaderna på 

andra sidan Östersjön.  

OECD konstaterar i Territorial Reviews 

för Småland-Blekinge 2012 att satsningar 

på transportförbindelser i sydöstra Sve-

rige har historiskt varit lågprioriterad. 

För att hantera behov av att resa och transportera varor och gods måste 

infrastrukturen förbättras.  

Närheten till Öresundsregionen och vår position som den naturliga porten 

mot stora befolkningscentra i ett expansivt östra Europa är en styrka för 

Blekinge och för Sverige.  

Exempel på några långsiktiga insatser; 

 Kortare restider på Blekinge kustbana med två avgångar i timmen. 

  Har även utvecklats till ett konkret restidsmål om 2 timmar 

Malmö-Karlskrona. 

 

 Fortsatt järnvägsutbyggnad för ökad tillgänglighet till Blekinges 

hamnar. 

Stora satsningar har gjorts i hamnarna för bl. a intermodal trafik.      

Sydostlänken förs fram som prioriterat godsprojekt i Sydsvenska 

prioriteringar. 

 

 Förbättrade möjligheter att använda kollektivtrafik, gå och cykla. 

Utveckling av buss i stadstrafiken, utbyggnad av cykelbanor. 

 

 Trafikförsörjningsprogram 

Det beslutade trafikförsörjningsprogrammet 

gäller från 2016 - 2019 med en version för 

2050. Grunden är Blekingestrategin med kol-

lektivtrafikens betydelse för rörligheten i Ble-

kinge. En renare miljö med minskad klimatbe-

lastning skapas med förnybart driven kollek-

tivtrafik. Ett övergripande mål är att kollek-

tivtrafikens marknadsandel av motoriserade 

transporter ska öka. Idag är den utslagen på 

hela länet ca 13 % men högre utmed kustzo-

nen där befolkningskoncentrationen är som 

störst.  
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2050 går resan från Skandinavien till centrala Europa via Blekinge. 

I centrala Europa har utbyggnaden av väg- och järnvägsförbindelserna 

kommit långt redan 2025. En resa till Adriatiska havet från Gdansk i Polen 

med tåg kan vara ett realistiskt alternativ till andra färdsätt. Redan idag 

goda färjeförbindelser mellan Karlskrona och Gdynia och framtida snabb 

anslutningstrafik till en ny stambana för höghastighetståg gör att Blekinge 

blir en attraktiv länk för resor mellan Skandinavien och centrala Europa 

och Medelhavet. Genom snabba förbindelser har utvecklingen i Öresunds-

regionen spridit sig till Blekinge. Kollektivtrafiken har gett stora möjlig-

heter att bo i attraktiva lägen med närhet till arbete, utbildning och ser-

vice.  

Behov att tillgodose med en utvecklad kollektivtrafik 

Exempel på behov och mål med koppling till infrastruktur 

 Det behövs effektiva kommunikationer till och från Blekinges ham-

nar/färjetrafiken och flygplatsen i Ronneby. 

 Kortare restider med tåg både inom länet och mot Öresund. Senast 

2022 är målet att det ska vara två avgångar per timme på Blekinge 

kustbana. Restiden idag mellan Malmö och Karlskrona är drygt 

2:40. Med ny mötesstation i Kallinge och andra åtgärder är ett 

första steg i att minska restiden till ca 2:15 med ett snabbare tåg. 

Med ytterligare kraftfulla infrastrukturåtgärder kopplade till en ny 

stambana är målet 2 timmar. 

 Med kapacitetsåtgärder på det regionala järnvägsnätet och kopp-

ling till ny stambana för höghastighetståg är restidsmålet Karls-

krona-Stockholm 3 timmar.  

 Resrelationer mot västkusten och Göteborg kan förstärkas med 

trafik på Markarydsbanan som komplement till Kust till kustbanan. 

 En utbyggnad av Sydostlänken ger nya förutsättningar för person-

trafik mellan Södra stambanan/Älmhult och Blekinge. 

 En utveckling av stadstrafiken ska ske utifrån infrastrukturplaner i 

samarbete med kommunerna 

 90 % av alla större hållplatser (20 påstigande per dag) ska vara till-

gänglighetsanpassade senast 2019, vilket berör det kommunala ga-

tunätet. 
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 Bredbandsstrategi 

Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen är viktig såväl i tätort som på 

landsbygd. Oavsett vägnätets struktur och skick på landsbygden så är för-

hållandet oftast att det är långa avstånd till service och andra målpunkter 

i tätorten eller centralorten. Då är möjligheten att kommunicera genom 

bredband en tillgång som har särskilt stor betydelse på landsbygden.  

Blekinge har en stor utmaning i att etablera 

en digital infrastruktur. Idag har ca 55 % av 

länets hushåll och företag en bredbandsan-

slutning på minst 100 Mb/s vilket placerar 

Blekinge som näst sämst i landet.  Det krävs 

en hög ambition i utbyggnaden för att nå de 

nationella målen på 95 % till utgången av 

2020 och 100 % till 2025.   

Det har i stort sett varit de kommunägda bo-

lagen som varit ensam aktör och etable-

ringen har skett genom organisk tillväxt och/eller tillskott från ägaren. 

Utöver detta så har ett fåtal fiberföreningar med stöd från Landsbygds-

programmet finansierat utbyggnadsprojekt i länet. 

Det ställs nu stora krav på kommunerna att de tar en central roll i den 

fortsatta utbyggnaden för att utifrån en bredbandsstrategi i dialog med 

marknadsaktörerna ta ett samlat grepp kring utbyggnaden. Många privata 

aktörer riktar nu sina blickar mot Blekinge då stora delar av landet när-

mar sig en redan hög etableringsnivå eller har en antagen plan för att nå 

de nationella målen. Det gör att det finns en möjlighet att med större 

samlade resurser klara av utbyggnaden i en större geografi med fler an-

slutningar för att nå målet 2020.   

Blekinge behöver en strategi för samordnade insatser för den långsiktiga 

utvecklingen av bredbandsutbyggnaden och digitaliseringen. Kommunerna 

har en central roll i att anta en strategi för hur de nationella målen ska 

nås. Arbetet har påbörjats med en bredbands- och digitaliseringsstrategi.  

Målet är att Blekinge på sikt har en digital infrastruktur och digitalisering 

som ger ökad samhällsekonomisk nytta, tillväxt och attraktivitet i reg-

ionen. 

11 Planeringsprocess och underlag 

 Planens tillblivelse, miljöbedömning och samråd 

Inriktningen i denna plan följer länsplanen 2014 - 2025 med utgångpunkt i 

den regionala utvecklingsstrategin Attraktiva Blekinge. Liksom tidigare 

ligger fokus på Blekinges strategiska position i södra Östersjöregionen. Se-

dan planen upprättades har fördjupade diskussioner förts i samband med 
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de nyttoanalyser som togs fram till Sverigeförhandlingen. Samverkan har 

skett mellan de Sydsvenska regionerna med framtagandet av en gemen-

sam systemanalys och positionspapper för infrastrukturens utveckling. 

Båda dessa processer har satt avtryck i länstransportplanen.  

I remissvaret på Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag och den 

därpå följande infrastrukturpropositionen har vi haft anledning att kon-

kretisera vad som är viktigt inom infrastrukturen för Blekinges utveckling 

och tillväxt.  

I jämförelse med planen 2014 - 2025 har behovet av åtgärder inom några 

områden förtydligats. Bland annat vikten av ökad integrering mellan reg-

ionerna i Sydsverige och tillgänglighet till Stockholm, Öresundsregionen 

och för ökad handel över Östersjön. Det innebär att förbättringar av nat-

ionell infrastruktur är av största betydelse för länets utveckling. Sådana 

medför samtidigt positiva effekter för inte minst näringslivet långt utan-

för Blekinge. Ett exempel är att koppla TEN-T hamnarna i Karlshamn och 

Karlskrona till stomnätskorridoren Scan Med via förstärkningar i väg- och 

järnvägsnätet.  

Möten inom dessa olika forum har hållits under tiden 2015 fram till denna 

plans upprättande. Miljö- och klimatfrågorna har behandlats där dessa har 

varit en naturlig del i frågeställningarna. Inriktningen i planen har ett tyd-

ligt fokus på att stödja transportutvecklingen till järnväg med koppling till 

sjöfarten. Även resandet för att uppnå större funktionella arbetsmark-

nadsregioner utgår från att pendling med tåg och buss ska öka sin mark-

nadsandel.  

Under senare delen av planeringsprocessen har möten hållits med läns-

transportgruppen och i kommundialogen (kommunerna, Trafikverket och 

länsstyrelsen) 25 oktober respektive 18 november 2016. Ett flertal möten 

har hållits inom Regionsamverkan Syd och Infrastrukturutskottet. Avgräns-

ningssamråd hölls på länsstyrelsen den 1 februari. Möten med företrädare 

från näringslivet 12 april på Karlskrona Företags- och hantverksförening 

samt 23 maj på NetPort i Karlshamn. Region Blekinge och Trafikverket har 

haft möte med respektive kommun under mars och april då även avgräns-

ningen av miljöaspekterna har tagits upp. Inga specifika frågor har upp-

kommit kring hållbarhetsaspekterna som inte blivit omhändertagna i pla-

neringsprocessen.  

 

 Samhällsekonomiska beräkningar (SEB) 

Trafikverket har tagit fram ett samhällsekonomiskt beräkningsunderlag i 

åtgärdsplaneringen för de större investeringarna som kan bli aktuella i 

länsplanerna och den nationella planen. Här redovisas kortversionerna för 

Riksväg 27 förbi Backaryd-Hallabro, förbi Hallabro, Riksväg 15 Olofström-
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Pukavik i länsplanen. I nationell plan i Blekinge E22 Lösen-Jämjö och Ron-

neby Öst-Nättraby, Farled 271 Karlskrona, muddring och utmärkning, Ble-

kinge kustbana mötesspår och hastighetshöjning, Sydostlänken samt Älm-

hult-Olofström elektrifiering.  
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Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona 

Tel 0455-30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se 

www.regionblekinge.se 

 

 

 

Kraft att vilja. 

Tillsammans är det möjligt. 

Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker 

Blekinge i Sverige och Europa. 

Tillsammans med våra medlemmar – Blekinges 

kommuner och landsting – arbetar vi för att göra 

det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka 

i vår region. 
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Karlskrona 2017-06-20 

Dnr 17/00411
 

 
 

 

Remissbehandling av Länstransportplan för Blekinge 2018-2029 
 
Efter beslut i Regionstyrelsen 14 juni om att remittera förslag till Länstrans-
portplan för Blekinge 2018-2029 översänds formell remiss. Synpunkter ska vara 
Region Blekinge tillhanda senast 2 oktober 2017.  
 
På uppdrag av regeringen har Region Blekinge upprättat förslag till tra-
fikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 
2018-2029. Till planen har fogats en miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Länstransportplanen remitteras till länets kommuner, Landstinget Blekinge, 
Länsstyrelsen i Blekinge län, organisationer och övriga som är berörda av plan-
förslaget eller som kan ha intresse av planen. Under remisstiden finns planen 
tillgänglig på Region Blekinges hemsida, www.regionblekinge.se  
 
Efter genomförd remissbehandling ska Regionstyrelsen efter beslut redovisa 
sammanställda förslaget till regeringskansliet senast den 31 januari 2018. 
 
Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftliga via e-post till 
kansli@regionblekinge.se senast 2 oktober 2017.  
 
För eventuella frågor vänligen kontakta;  
Peter Hermansson, 0455-30 50 03, peter.hermansson@regionblekinge.se  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Christina Mattisson 
Regionstyrelsens ordförande 
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Sändlista Remissversion av Länstransportplan för Blekinge 2018-2029 
 

Karlshamns kommun, info@karlshamn.se 

Karlskrona kommun, karlskrona.kommun@karlskrona.se 

Olofströms kommun, ks@olofstrom.se 

Ronneby kommun, stadshuset@ronneby.se 

Sölvesborgs kommun, info@solvesborg.se 

Landstinget Blekinge, landstinget.blekinge@ltblekinge.se 

Blekinge Tekniska Högskola, info@bth.se 

Länsstyrelsen i Blekinge län, blekinge@lansstyrelsen.se 

Trafikverket Region syd, trafikverket@trafikverket.se 

Regionförbundet i Kalmar län, info@rfkl.se 

Region Kronoberg, region@kronoberg.se 

Regionförbundet Jönköpings län, regionen@rlj.se 

Region Skåne, region@skane.se 

Region Halland, regionen@regionhalland.se 

Swedavia Ronneby Airport, info@ronnebyairport.se 

Karlshamns hamn, info@karlshamnshamn.se 

Karlskrona Baltic Port, info@karlskronabalticport.se 

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, info@handelskammaren.com 

Länsbygderådet i Blekinge, ordf. b.gronblad@telia.com 

NetPort Karlshamn, info@netport..se 

Företagarföreningen KFH, kansli@kfh.se 

Techtank, info@techtank.se 

Svensk näringsliv Blekinge, carina.centren@svensktnaringsliv.se 

Naturskyddsföreningen i Blekinge, ordf. josefin_persson_@hotmail.com 

Centerpartiet i Blekinge, ordf. magnus.larsson@karlskrona.se 

Kristdemokraterna i Blekinge, ordf. ann-louise.trulsson@kristdemokarterna.se 
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Liberalerna i Blekinge, blekinge@liberalerna.se 

Miljöpartiet i Blekinge, blekinge@mp.se 

Moderaterna i Blekinge, blekinge@moderat.se 

Socialdemokraterna i Blekinge, blekinge@socialdemokraterna.se 

Sverigedemokraterna i Blekinge, blekinge@sd.se 

Vänsterpartiet i Blekinge, ordf. erik.ohlson@vansterpartiet.se 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Plats: Regionens hus, sal B

§93 Remiss - Energi- och klimatstrategi Eksjö 
kommun
Diarienummer: RJL 2017/2056

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Eksjö kommun

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Samhällsbyggnadsnämnden, Eksjö 
kommun getts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss om 
ny Energi- och klimatstrategi.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17 inklusive 

föredragning i ärendet av miljöchef
 Yttrande daterat 2017-09-12
 Energi- och klimatstrategi för Eksjö kommun 

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

952



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
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Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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MISSIV

2017-08-17 RJL 2017/2056

Förvaltningsnamn

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Energi- och klimatstrategi för Eksjö 
kommun

Förslag till beslut

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 
 godkänner föreliggande yttrande som svar till Samhällsbyggnadsnämnden, 

Eksjö kommun.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Samhällsbyggnadsnämnden, Eksjö kommun getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss om ny Energi- och klimatstrategi.

Information i ärendet
I yttrandet framgår Region Jönköpings läns synpunkter på de specifika 
frågeställningarna som Eksjö kommun önskade få svar på samt övriga synpunkter.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17
 Energi- och klimatstrategi för Eksjö kommun 

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden Eksjö kommun

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Ulrika Geeraedts
Regiondirektör Regional utvecklingsdirektör
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YTTRANDE

2017-09-12 RJL 2017/2056

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    

Samhällsbyggnadsnämnden, Eksjö kommun

Energi- och klimatstrategi för Eksjö kommun 
diarienummer: 2016-Sbn0078

Region Jönköpings län har av Samhällsbyggnadsnämnden, Eksjö kommun getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss om ny Energi- och klimatstrategi. 
Region Jönköpings län har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ser positivt på arbetet i Eksjö kommun med en ny Energi- 
och klimatstrategi, vilken ersätter den gamla planen från 2008 och lämnar 
synpunkter på specifika frågeställningar samt övriga synpunkter.

Synpunkter på Energi- och klimatstrategi

Specifika frågeställningar:

- Är mål och åtgärder rimliga för respektive verksamhet att jobba efter? De 
mål som inte är färdiga, vad är rimliga procent och tidsgränser för dessa?

Synpunkter: Det är viktigt att både mål och åtgärder känns genomförbara, 
även om ambitionsnivån ska vara hög. Det är dock svårt för oss att 
bedöma huruvida dessa mål och åtgärder är rimliga för er, då vi inte har 
någon detaljerad insyn i kommunens nuläge eller hur verksamheterna i 
övrigt har möjlighet att prioritera dessa frågor inom sina respektive 
verksamheter.

Som jämförelse har Region Jönköpings län som mål att klimatpåverkan 
från våra egna persontransporter ska minska med 35 % för tjänsteresor till 
2020 jämfört med 2015. Minskningens storlek har baserats på en 
reseanalys, med hjälp av verktyget CERO, där ett flertal åtgärder listas i en 
handlingsplan. Ambitionsnivån har specificerats för respektive åtgärd och 
sammantaget resulterar alla åtgärder i en klimatpåverkan som kan minskas 
med 35 % till 2020. För att kunna besluta kring rimliga mål 
rekommenderar vi att ni gör beräkningar baserat på era åtgärder.
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- Ska planen vara tidsbestämd eller löpa på till man känner att det är dags 
för en ny?

Synpunkter: En tidsbestämd strategi torde underlätta prioriteringar inom 
kommunens verksamheter och underlätta målarbetet. Det finns flera risker 
med att inte ha en tydlig strategi för när mål eller åtgärder ska vara 
genomförda, till exempel att de prioriteras olika mellan kommunens 
verksamheter. Vidare bör man sträva efter att harmonisera de olika målens 
tidsplaner för att underlätta revidering och uppdatering av strategin i 
framtiden samt kommunicering av strategin internt och externt.

Mål med olika slutdatum komplicerar tidsbestämning av strategin. Vi 
föreslår att ni sätter samma slutdatum för alla mål och anpassar målvärden 
därefter, förslagsvis kan strategin gälla 2017-2020.

Överväg att ta bort dubbla årtal med mål, t ex kan målet som ska uppnås 
2030 tas bort ur följande mål: ”År 2025 ska 90 % av de kommunala 
bilarna drivas med förnybar energi. Till 2030 ska alla kommunala bilar 
drivas av 100 % förnybar energi”.

- Finns det något som vi har missat som bör tilläggas?

Synpunkter: Vi bedömer att ni överlag har identifierat mål och åtgärder 
inom relevanta områden relaterat till energi och klimat.

Minskat resande. Kommunen har identifierat transporter som ett 
nyckelområde att arbeta med och ni har flera åtgärder relaterat till just 
transporter. Något som saknas är åtgärder kopplade till att minska resandet 
generellt, även vad gäller resor som genomförs med fossilfria bränslen 
eller kollektivt. Ett av målen pekar ut webbkonferenser som ett område att 
arbeta med, men det finns inga åtgärder kopplade till det. 

Uppföljning. Uppföljning av målen och åtgärderna är en väsentlig del av 
arbetet med strategin för att till exempel kunna identifiera områden som 
kan behöva prioriteras. Om möjligt bör ni förtydliga och konkretisera hur 
uppföljningen kommer att presenteras, till exempel i form av en 
miljöredovisning som en del av er årsredovisning.

Se över hur mål och åtgärder ska följas upp och så långt det är möjligt 
sträva efter att konkretisera och göra åtgärder mer mätbara.

Redovisning av nuläge. För att tydliggöra ambitionsnivån i 
målsättningarna skulle det underlätta att ange ett nuläge i 
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mål/åtgärdsformuleringarna. Till exempel: Hur många av de kommunala 
bilarna som drivs av förnybar energi samt hur stort matsvinnet är i nuläget. 

Övriga synpunkter:
- Förnyelsebara drivmedel. I mål ett och två anges att kommunala bilar ska 

drivas av 100 % förnybar energi samt att skolskjutsar och mattransporter 
ska drivas på 100 % förnyelsebara drivmedel. Att skriva 100 % 
förnyelsebara drivmedel kan innebära en väl långtgående begränsning då 
stor del av fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel också behöver 
viss andel icke förnyelsebara drivmedel, till exempel innehåller etanol viss 
inblandning av bensin.

- Andelen resor med bil. I mål tre anges att andelen resor med bil i tjänsten 
ska minska till fördel för kollektivtrafik, cykel och webbkonferenser. 
Målets formulering indikerar på att mätningen kommer att baseras på antal 
resor med bil jämfört med antal resor med kollektivtrafik, cykel samt antal 
webbkonferenser. Det kan bli komplicerat att följa upp målet med tanke på 
svårigheten i att mäta antal cykelresor och webbkonferenser.

- Avfallsförbränning. Tydliggör vad som avses med begreppet ”fossila 
utsläpp”. Om det är utsläpp av koldioxid som avses behöver det framgå.

- Ekologiska livsmedel. 25 % ekologiska livsmedel bedöms vara ett relativt 
lågt satt mål med tanke på att vi har ett nationellt mål på att 60 % av den 
offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år 
2030.

Målet kring ekologiska livsmedel överensstämmer inte med åtgärden kring 
ekologiska livsmedel. I målet anges att 25 % ekologiskt ska uppnås senast 
2020. I åtgärden anges att 25 % ekologiskt eller närodlat ska uppnås senast 
2020. Närodlat nämns inte i något av målen. Vi rekommenderar att ni har 
skilda mätetal för ekologiskt respektive närodlat.

- Matsvinn. Målet kring att minska matsvinnet har underordnats målet kring 
ekologiska livsmedel. Vi rekommenderar att ni lägger dessa som två olika 
mål.

- Miljöbyggnad brons. Tydliggör vilken standard ni hänvisar till.

- Energi- och klimatstrategin i förhållande till miljöplanen. Flera av målen i 
miljöplanen är snarlika målen i energi- och klimatstrategin men skiljer sig 
ändå åt i sin målsättning. Att samla målen i ett dokument och därmed 
minska antalet mål inom energi- och klimatområdet skulle troligtvis 
underlätta tydligheten och uppföljningen.
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- Tidplan för åtgärder. För att tydliggöra gentemot berörda enheter och 
underlätta prioriteringar rekommenderar vi att ni tydliggör tidplan för 
åtgärderna som anges.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande Nämnd för trafik, 
infrastruktur oh miljö

Elisabet Eriksson 
Tf. Regional utvecklingsdirektör
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Sammanfattning 

Skriva det viktigaste ur strategin, målen och hur vi ska nå dem. 
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Inledning 

Varför en Energi- och klimatstrategi? 

Eksjö kommun tar klimatfrågan på stort allvar och Eksjö kommun har som övergripande 

miljömål att ”Eksjö ska vara en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun”. För att uppnå det är Energi- 

och klimatstrategin en viktig del i arbetet mot att nå en långsiktigt hållbar kommun. 

Energi- och klimatstrategin innehåller en beskrivning av nuläget, analyser av hur man ska minska 

klimatpåverkan och effektivisera energianvändningen samt hur vi kan lindra effekten av 

klimatförändringarna. Mätbara mål redovisas på kort och lång sikt samt innehåller en 

handlingsplan med ett åtgärdsprogram. Strategin avgränsas till energi- och klimatfrågor, andra 

miljöområden behandlas i Miljöplanen för Eksjö Kommun.  

 

Varför viktigt 

Klimatet på jorden går igenom en förändring. Klimatet har alltid varierat och påverkats av 

naturliga processer som ger variation mellan varmare och kallare perioder i ett längre perspektiv. 

De förändringar som sker nu är unika genom att de sker så snabbt, har så stor omfattning och 

förväntas få långtgående effekter.  Effekterna av förändringen kommer även att påverka Sverige. 

Vi står nu inför en stor utmaning att anpassa oss till denna förändring. Det är därför viktigt att 

jobba både med anpassande och begränsande åtgärder för att hantera de risker som ett förändra 

klimat för med sig.  

Vid klimatförhandlingarna i Cancun 2010 antog Sverige bland annat det så kallade 2-gradersmålet 

som innebär att den globala medeltemperaturen på jorden inte får stiga med mer än 2°C över den 

nivå som var innan förindustriell tid. Sveriges Riksdag har antagit en vision om att Sverige år 

2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Visionen antogs 2009 i Regeringens 

klimatproposition och genom detta bidrar Sverige på ett ambitiöst sätt till den globala 

utsläppreduktionen som på lång sikt behövs. Växthusgaser bildas främst vid förbränning av 

fossila bränslen som olja, naturgas och kol. Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av 

växthusgaser som bidrar till klimatförändringen. Att fasa ut dessa ur samhället i så stor 

utsträckning som möjligt är därför viktigt. Jordbruket bidrar med växthusgaser i form av lustgas 

från odlad mark, koldioxid från mulljordar och metangas från idisslande djur. Fossila bränslen 

svarar idag för ca 30 % av Sveriges totala energianvändning. Genom att spara energi och minska 

användningen av fossila bränslen kommer utsläppen av växthusgaserna att minska. Två viktiga 

faktorer som måste finnas med är övergången till förnyelsebara drivmedel inom transportsektorn 

och minskningen av energianvändningen för uppvärmning av bostäder.  

Sveriges Riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål för att säkra en hållbar miljö för nästa 

generation. Kommunerna är viktiga aktörer till att lyckas med miljömålen, då de kan 

implementera målen på en lokal nivå. 
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Figur 1. Diagram över totala växthusgasutsläpp i Eksjö kommun. (Observera tidsskalan) Källa: Regional Utveckling 

och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) 

Lagen om kommunal energiplanering 

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) skall det i varje kommun finnas en aktuell 

plan för tillförsel, distribution och användning av energi inom kommunens geografiska område. 

Tanken är att planen ska främja hushållning av energi i kommunen samt verka för en säker och 

tillräcklig energitillförsel. Mål och åtgärder i energi- och klimatstrategin riktas främst mot de 

områden som Eksjö kommun och de kommunala bolagen har rådighet över, dvs. de egna 

verksamheterna. Eksjö kommun ska agera rådgivande och stöttande i de åtgärder i planen där 

kommunens rådighet är begränsad. 
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Syftet med en energi- och klimatstrategi 

Syftet med strategin är att visa hur Eksjö kommun bemöter klimatförändringen på lokal nivå och 

genom vårt arbete bidra till att nå regionala, nationella och internationella mål. Kommunen har 

en viktig roll i arbetet med att nå en hållbar utveckling där energifrågor är centrala. Energi- och 

klimatstrategin visar hur Eksjö kommun vill ta ansvar för att reducera utsläppen av växthusgaser 

inom kommunen och agera som det goda exemplet genom att lyfta fram möjligheter genom att 

visa egna och andras goda exempel genom information och rådgivning till enskilda och företag. 

 

 
Figur 2. Utsläppen av koldioxid från olika samhällsektorer i Eksjö kommun år 2013. Källa: Klimatskyddsbyrån AB 

Uppföljning 

Uppföljning av Energi- och klimatstrategins åtgärder ska ske årligen för att säkerställa att 

åtgärderna genomförs och ger önskad effekt. Energiingenjören tillsammans med 

miljömålssamordnaren bär det yttersta ansvaret för att koordinera uppföljningsarbetet, men det är 

upp till var och en av sektorerna och bolagen att rapportera in sina aktiviter till dessa. För att det 

ska fungera är det bra att man utser en kontaktperson för varje åtgärd i respektive sektor eller 

bolag.  

 

Revidering 

Energi- och klimatstrategin är tidsbegränsad till år 20XX efter det ska planen arbetas om och nya 

mål och åtgärder ska tas fram. Energi- och klimatstrategin ska även revideras varje mandatperiod.   
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Bakgrund 

År 2008 antogs den förra Energi- och klimatstrategin som innehöll 11 övergripande mål och 24 

åtgärder och projektidéer. Av de övergripande målen har inga mål uppnåtts men 4 mål är 

påbörjade. Bland åtgärderna har 12 genomförts och 7 är pågående (Se bilaga 1). 

Det är under 2017 dags att skriva en ny Energi- och klimatstrategi som ska sträcka sig under 

perioden 2017-20XX och som ersätter den gamla planen från 2008.  

 

Nuläge 

Eksjö kommun är en del av det Sydsvenska höglandet i norra Småland och tillhör Jönköpings län. 

Kommunen har en area på 873km2. I hela kommunen bor det 17 129 invånare var av 10 332 bor 

i Eksjö tätort. Inom Eksjö kommun finns det flera mindre orter med mellan 250-1 500 invånare 

(31 december 2016).  

Sysselsättningen i Eksjö kommun består av en omfattande service sektor där ca 35 % jobbar 

inom vården. Andra stora arbetsområden är tillverkning och utvinning (13 %), offentlig 

förvaltning (13 %) samt utbildning och forskning (10 %). De största arbetsplatserna i kommunen 

är bland annat Försvarsmakten, Höglandssjukhuset, Eksjö Hus, Hjältevads hus, Sherwin-

Williams, LEIAB med många fler. Många pendlar till och från Eksjö. Under 2014 pendlade 3 375 

in till Eksjö och 2 010 personer pendlade ut från Eksjö. Nässjö, Vetlanda, Aneby och Jönköping 

var de orter som flest utbyten gjordes mellan (rjl.se, 2016). 

 

 
Figur 3. Översiktskarta över kommunen. 

Eksjö kommun tar emot ett stort antal turister varje år främst på grund av den unika trästaden 

och de vackra och spännande platserna som finns runt om i kommunen, som t.ex. 

Skurugata/Skuruhatt, Kvänsåns bokskog och bruksmiljön i Bruzaholm. Turismen är en viktig 

näring för kommunen och något som värderas högt.  
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Energianvändning 

Den totala energiförsörjningen i Eksjö kommun uppgår till ca 722 GWh/år. I figur 4 ser man att 

biobränsle, el och olja står för den största ingående energin och industrin, hushållen och 

transporterna för de stora användarna. Den största delen av oljan går till transporter vilket gör 

den till den i särklass största källan till koldioxidutsläpp i Eksjö kommun. Eksjö tätort står för ca 

hälften av elanvändningen i kommunen. Av den totala användningen el producerar Eksjö energi 

ca 6 %. En stor del av energitillförseln i kommunen kommer från avfall. Detta bränns i 

kraftvärmeverket och blir till fjärrvärme. Biobränslet går till största del till industrierna där det 

används till att värma upp lokaler samt torka virke. En liten del går även till uppvärmning av 

hushållen i kommunen.  

 
Figur 4. Sankey-diagram från 2013 över den totala energitillförseln i Eksjö kommun. Källa: 

Klimatskyddsbyrån 

Växthusgasutsläppen från energianvändningen i kommunen har minskat med ca 6 500 ton mellan 

år 1990 och år 2014 (se figur 5).  
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Figur 5. Diagram över Växthusgasutsläppen från energianvändning i Eksjö kommun (Observera tidsskalan) Källa: 

Regional Utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS) 

Översikten utgör underlag för att följa upp satta mål och prioritera åtgärder gällande exempelvis 

den lokala energiproduktionen, energieffektiviseringar, transportsystemets energiförbrukning och 

minskad användning av fossila bränslen. 

 

Energifakta och produktionsanläggningsstatistik för Eksjö Energi 

Tabell 1. Energifakta och produktionsanläggningsstatistik för Eksjö Energi mellan 2008-2016. Källa: Eksjö Energi AB 

 

Effekt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  MW MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

Panna 1 (flis) 7 7 358 9 718 11 969 11 471 9 823 8 961 4 572 4 741 7 091 

Panna 2 (flis) 10 5 254 10 825 20 642 8 772 6 894 10 186 2 608 2 778 2 688 

Panna 3 (olja) 10 30 120 99 59 62 108 27 18 86 

Panna 4 (flis) 6 10 999 8 012 9 471 9 611 12 362 6 129 5 006 7 167 7 646 

Panna 5 

(avfall) 18 93 999 120 762 120 293 118 092 122 071 134 210 139 187 135 644 140 603 

Storegården 

(olja) 11,2 100 129 750 554 34 0 19 65 0 

Eksjö 

Industrier 6 1 786 1 553 3 849 2 000 1 765 1 179 2 264 2 414 1 339 

Ingatorp 1,9 3 344 3 722 4 040 3 390 3 776 3 836 3 267 2 997 3 718 

Mariannelund 6,5 14 363 16 087 19 627 17 884 19 746 18 607 17 097 16 513 17 420 

Turbiner (el) 2,7 12 184 16 250 15 312 14 438 14 297 14 728 11 791 12 374 11 635 

Summa 79,3 147 631 187 178 206 052 186 271 190 830 197 944 185 838 184 711 192 226 
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Uppvärmning 

Uppvärmning av bostäder och lokaler sker främst genom fjärrvärme. Sedan 2008 har antalet 

villor och flerbostadshus som värms upp av fjärrvärme ökat med 47 %. Offentliga byggnader och 

flerbostadshus använder i princip bara fjärrvärme. Fjärrvärme finns att tillgå i Eksjö tätort, 

Ingatorp och Mariannelund. Eksjö energi producerar fjärrvärmen till Eksjö tätort och består av 

brännbart avfall från hushållen i Eksjö, Aneby, Vetlanda, Sävsjö, Nässjö och Uppvidinge 

kommuner, inhemskt avfall, importerat avfall, industriavfall och en liten del flis. 

Fjärrvärmeproduktionen i Ingatorp och Mariannelund består av förbränning av flis. 

Värmepannorna som drivs av olja samt uppstart av övriga pannor sker med 100 % HVO. 

Fjärrvärmeproduktionen står för ca 26 % av utsläppen av växthusgaser i Eksjö kommun (2013) 

där avfallet från hushållen står för 40 % av utsläppen och industriavfallet för 60 %. 

 

Antal villor och flerbostadshus med fjärrvärme 
Tabell 2. Villor och flerbostadshus som är anslutna till fjärrvärmenätet. Källa: Eksjö Energi AB 

 

Eksjö Mariannelund Ingatorp 

Villor 1148 150 54 

Flerbostadshus 240 20 10 

 

Avfall 

I Eksjö kommun och samarbeteskommunera sorterar hushållen i gröna och röda påsar, gröna för 

matavfall och röda för brännbart. Eksjö kommun bränner sina och samarbetskommunernas röda 

påsar i kraftvärmeverket hos Eksjö Energi. De gröna påsarna säljs i dagsläget till annan 

biogasproducent men på påsikt hoppas man att dem ska gå till Njudung Energis 

biogasanläggning i Sävsjö för att få närproducerad biogas att tanka i våra bilar. Möjligheten till att 

sortera ur mer fraktioner i hushållen finns genom att lägga till fler färger på påsarna, men i 

dagsläget ser man inte hur det går ihop ekonomiskt.  

Avfallsförbränningen är den näststörsta källan till utsläpp av koldioxid i kommunen då avfallet 

innehåller stora mängder plast. Det råder delade meningar om huruvida avfallsförbränningen är 

bra eller inte. Vissa menar att det är en kvittblivning då man slipper deponering som läcker 

växthusgaser. Just deponering av plast har många nackdelar, men det är ett svårnedbrytbart 

material vilket gör att det inte avger mycket utsläpp av växthusgaser i det stadiet till skillnad från 

förbränning där plasten avger högre utsläpp. Man kan jämföra plastförbränning med dålig 

förbränning av olja och är något som inte bör finnas i ett klimatneutralt samhälle. Det är bättre 

att återvinna så mycket som möjligt av avfallet. Att bränna avfall är ur ekonomisk synpunkt det 

absolut billigaste sättet att framställa el och i Eksjös fall fjärrvärme. Det är därför svårt att ur en 

ekonomisk synvinkel motivera till en förändring men för att uppnå satta mål, att till senast 2030 

ska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen vara noll, bör en utredning göras huruvida Eksjö 

Energi fortsättningsvis ska bränna avfall eller inte.  
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Energiförsörjning 

Elenergin i kommunen levereras och distribueras av EON och Eksjö Energi. Eksjö Energi till 

Eksjö tätort (se bilaga 2) och EON till övriga. 198 GWh förbrukas i Eksjö kommun idag och 

Eksjö Energi producerar ca 6 % av elförbrukningen i kommunen. Eksjö Energi äger idag andelar 

i vindkraftverk samt har en småskalig solcellsanläggning. Resten av deras el produceras i det egna 

kraftvärmeverket eller köps in från stamnätet. Eksjö kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg 

till översiktplanen där man pekar ut gynnsamma områden för vindkraftverk (se figur 6). Att satsa 

på förnyelsebara energikällor i kommunen är viktigt för att bidra till att uppnå Jönköpings läns 

vision om att till år 2050 var ett plusenergilän, vilket innebär att man år 2050 ska vara 

självförsörjande på förnybar energi och även sälja ett överskott till andra län eller länder. För att 

uppnå 100 % förnybar energi i kommunen är det även viktigt att få fler att installera solceller på 

taken För att få till en helt fossilfri energitillverkning i kommunen är det viktigt att 

elproduktionen kommer från flera olika källor. En källa kommer inte själv kunna försörja hela 

kommunen utan vi behöver en kombination av flera förnybara energikällor för att lyckas.  

Transporter 

Transporter står för en stor del av de klimatpåverkande utsläppen i kommunen med hela 64 % av 

koldioxidutsläppen 2013. Kommunen har svårt att påverka utsläppen av växthusgaser från 

privata transporter men man kan skapa förutsättningarna för att kunna tanka alternativa 

drivmedel i kommunen genom att förbättra infrastrukturen för fossilfria drivmedel t.ex. genom 

att sätta upp laddstolpar till elbilar och upprätta ett tankställe för biogas. Det finns en tankstation 

i Eksjö som erbjuder helt förnybar diesel och Eksjö Energi tankar alla sina fordon på 100 % 

HVO i dagsläget. Inom den kommunala verksamheten finns det annars några få elbilar samt 

några etanolbilar men majoriteten drivs fortfarande på fossila bränslen. Fler bilar som går i 

närområdet skulle kunna drivas på el och mattransporter och skolskjutsar skulle kunna 

Figur 6. Potentiella områden för vindbruk i Eksjö kommun. 
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upphandlas till att drivas på förnybara drivmedel. Kommunen deltar i Kraftsamling biogas II, 

vilket är ett projekt som arbetar med att utöka biogasnätverket i Jönköpings län. Angeläget är att 

få till en biogastankstation för att kunna ställa om den kommunala fordonsflottan till 100 % 

förnybara drivmedel till år 2030. Inom kommunen finns det stor förbättringspotential till att driva 

fordonen på förnybara drivmedel trots avsaknaden av biogas. Att se över resmönstren i 

kommunen bör även prioriteras för att minska de korta resorna och där välja andra alternativ 

som cykel inom tätorten eller kollektivtrafiken. Eksjö kommun är pilotkommun i det EU-

finansierade projektet Hela RESAN som drivs av Energikontoret Norra Småland. Genom 

kontakt med medborgare och företag kan man sprida kunskap om vikten av att använda ett 

fossilfritt drivmedel. I Figur 7 kan man se att utsläppen av växthusgaser från transporter ligger på 

nästan samma nivåer idag som 1990 trots att fordonen har blivit mer bränslesnåla och man har en 

högre inblandning av förnybart i drivmedlen.  

 
Figur 7. Diagram över växthusgasutsläppen i Eksjö kommun från transporter i ton. (Observera tidsskalan) Källa: 

Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) 

Kollektivtrafiken i Eksjö kommun drivs av Länstrafiken i Jönköpings län. Eksjö kommun har 

ingen lokallinjetrafik då underlaget i tätorten är för litet utan kollektivtrafiken är endast 

landsvägsbussar och tåg. Järnvägen genom Eksjö kommun är inte elektrifierad vilket gör att tågen 

drivs på icke förnybara drivmedel så som diesel. En inte elektrifierad järnväg försvårar hållbara 

transportssätt och att elektrifiera järnvägen eller hitta tåg som drivs på förnybara drivmedel är 

önskvärt. Det pågår ständigt förhandlingar med Länstrafiken om att de ska köra sina 

landsvägbussar på 100 % förnybara drivmedel så som biogas eller syntetdiesel. I dagsläget sker 

det ca 23 resor per person och år med kollektivtrafik i Eksjö kommun. Något man önskar öka 

ytterligare för att nå satta mål.     

 

Bostäder 

Eksjö bostäder AB (EBO) och Eksjö kommunfastigheter AB (EKFAB) är två kommunala bolag 

som äger stora delar av Eksjö kommuns fastigheter och hyresbostäder. På så sätt har 

kommunkoncernen möjlighet att föregå med gott exempel vid genomförandet av 
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energieffektiviseringsåtgärder. Det är även något man har gjort och kommit långt med sedan den 

förra energi- och klimatstrategin upprättades Nu ligger fokus mer på att tilläggsisolera vid 

ombyggnationer och vid nybyggnation bygger man inte sämre än miljöbyggnad brons.  

 

Livsmedel 

Produktion, distribution och konsumtion av livsmedel står för 25 % av hushållens 

koldioxidutsläpp. För att minska koldioxidutsläppen från livsmedelssektorn bör man köpa mer 

ekologiskt och närodlat samt minska matsvinnet. Att välja ett vegetariskt alternativ oftare är även 

viktigt för att få ner utsläppen. Eksjö kommun erbjuder i vissa skolor dagligen ett vegetariskt 

alternativ som alla kan välja och man har börjat väga maten och göra vissa åtgärder för att minska 

matsvinnet. I dagsläget ligger inköpen av ekologiska livsmedel på ca 11 % inom kommunen, 

något som bör öka de kommande åren. Jordbruken i Eksjö behöver ställa om till mer ekologiskt 

för att minska koldioxidutsläppen men även kväve- och fosforläckagen till vattendragen. Av 

kommunägd jordbruksmark brukas idag ca 33 % ekologiskt. För att öka andelen i framtiden bör 

man ställa krav vid uppdaterandet av arrendeavtalen.  
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Mål för Eksjö kommun 

 Senast år 2025 ska 90 % av de kommunala bilarna drivas av förnybar energi.* Och till 

2030 ska alla de kommunala bilarna drivas av 100 % förnybar energi.  

 Senast år 2020 ska alla de kommunala skolskjutsarna och mattransporterna drivas på 100 

% förnyelsebara drivmedel.  

 Senast år 20XX ska andelen resor med bil i tjänsten minska med XX % jämfört med år 

2017 med fördel för kollektivtrafiken, cykel eller webkonferenser.  

 Till 20XX ska andelen fossila utsläpp minska med XX % i avfallsförbränningen.  

 Senast år 2020 ska de kommunala inköpen av ekologiska livsmedel uppgå till 25 %.* 

o Vi ska minska matsvinnet med 50 % till år 2020 jämfört med år 2017.  

 Eksjö bostäder ska till år 2020 ha upprättat i minst två bostadsområden möjlighet till att 

ladda elbilen. 

*samma mål finns i den gamla strategin 
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Globala, nationella, regionala och lokala miljömål. 

De globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 för hållbar utveckling 

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala 

mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 

januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.  Agenda 2030 består 

av 17 globala mål och 169 delmål. En övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av 

agendan håller på att tas fram. I och med denna kommer förmodligen kommunerna i Sverige, likt 

de nationella miljömålen, att få åta sig åtgärder som ska implementeras i verksamheten för att 

uppnå målen.  

 

De 17 globala målen för hållbar utveckling: 

 Ingen fattigdom 

 Ingen hunger 

 God hälsa och välbefinnande 

 God utbildning till alla 

 Jämställdhet 

 Rent vatten och sanitet för alla 

 Hållbar energi för alla 

 Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

 Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur 

 Minskad ojämlikhet 

 Hållbara städer och samhällen 

 Hållbar konsumtion och produktion 

 Bekämpa klimatförändringarna 

 Hav och marina resurser 

 Ekosystem och biologisk mångfald 

 Fredliga och inkluderande samhällen 

 Genomförande och globalt 

partnerskap 

I energi- och klimatstrategin är det främst målen Ingen hunger, Hållbar energi för alla, Hållbar industri, 

innovation och infrastruktur, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringarna och 

Ekosystem och biologisk mångfald som berörs.  

 

Nationella miljömål 

Sveriges riksdag beslutade 1999 om 1 generations mål, 16 miljökvalitetsmål 

och 24 etappmål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges 

miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbart på sikt. Strävan är 

Figur 9. Illustratör: 
Tobias Flygar 

Figur 8. Illustration över de globala utvecklingsmålen 
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att vi till nästa generation, år 2020, ska ha löst de stora miljöproblemen. Miljömålen syftar till att: 

 

 Främja människors hälsa 

 Värna om den biologiska 

mångfalden och naturmiljön 

 Ta tillvara kulturmiljön och de 

kulturhistoriska värdena 

 Bevara ekosystemens långsiktiga 

produktionsförmåga 

 Trygga en god hushållning med 

naturresurser 

 

I energi- och klimatstrategi är det främst målen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och 

Frisk luft som berörs.  

 

Regionala miljömål 

Plusenergilän 2050 

Jönköpings län har antagit en långsiktig vision om att vara ett plusenergilän år 2050. Att vara ett 

plusenergilän menas med att länet är självförsörjande och har ett överskott på förnybar energi 

som kan säljas till andra län och länder.  

 

Visionen innebär att: 

 Jönköpings län till år 2050 minskar behovet av energi med knappt 40 % jämfört med år 

2007 och ökar produktionen av förnybar energi så att länet blir självförsörjande och ett 

överskott av förnybar energi kan säljas till andra län och länder. 

 Det är lätt att leva, bo och resa energieffektivt och fossilfritt i Jönköpings län. 

Övergripande mål: 

 År 2050 är energianvändningen i Jönköpings län mindre än 8 000 GWh. 

 År 2050 producerar vi i Jönköpings län minst 9 000 GWh förnybar energi. 

 År 2050 är utsläppen av koldioxid lägre än 1 ton per år och invånare. Målet avser endast 

koldioxid och inte övriga växthusgaser. 

Klimatsmarta Jönköpings län 2020 

Visionen innebär: 

 Alla samhällssektorer har utvecklat ett strategiskt tänkande med 

”energieffektivisering” och ”klimatsmart” som ledord, vilket gör att utsläppen av 

växthusgaser minskar i snabb takt. 

Övergripande mål: 

 År 2020 har arbetet med minskad klimatpåverkan och energiplanering en central och 

framskjuten position i kommunernas och näringslivets strategiska arbete – en 

utveckling som inletts sedan flera år tillbaka genom arbetet med egna klimat- och 

energistrategier. 

 År 2020 har vi ett väletablerat regionalt energikontor som samordnar och leder olika 

energiprojekt, stödjer ny miljöteknik och stimulerar tillkomsten av nya energitjänster 

som säljs till övriga Sverige och till hela världen. 
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 År 2020 bedriver alla stora, medelstora och små företag ett systematiskt 

energieffektiviseringsarbete som en följd av de goda exempel som inletts redan i 

början av seklet samt ökande energipriser. 

 År 2020 byggs och planeras det för ny spårbunden kollektivtrafik i starka 

pendelstråk. Nya och snabba regionaltåg, spårvagnar eller spårbilar trafikerar spåren. 

 År 2020 finns attraktiva cykelvägar till och från skolor, arbetsplatser, 

fritidsanläggningar och butiker i länets alla tätorter. 

Lokala miljömål 

Miljöplan för Eksjö kommun 

Eksjö kommun har en politiskt antagen Miljöplan från 2013. Syftet med miljöplanen är att ange 

mål och inriktning för kommunens långsiktiga strategiska miljöarbete. Programmet är styrande 

för hela kommunkoncernen, det vill säga alla verksamheter ska rätta sig efter mål och inriktningar 

som anges.  

 

Det övergripande målet för Eksjö kommuns miljöarbete är: 

”Eksjö ska vara en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun”.  

Miljöplanen består av det övergripande målet, 8 

målområden med ett huvudmål, delmål och åtgärder.  

 

Målområden:  

 Klimat och luft 

 Markanvändning och samhällsbyggande 

 Hälsa och friluftsliv 

 Biologisk mångfald 

 Jord och skog 

 Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten 

 Konsumtion och upphandling 

 Avfall 

 

 

 

Mål i Miljöplanen som berör Energi- och klimatstrategin 

Nedan listas de delmål i Miljöplanen som går i linje med energi- och klimatstrategin. 

 Vi ska minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen med minst 30 % år 2015 och 100 

% år 2030 jämfört med år 1990. 

 Vi ska öka andelen personbilar och lättalastbilar, inklusive personal- och tjänstebilar, som 

uppfyller de nationella miljöbilskriterierna så att de utgör minst 60 % år 2015 och 100 % 

år 2020. 

 Vi ska öka andelen förnybar energi i kommunala personbilar så att den utgöra lägst 70 % 

år 2015 och lägst 90 % år 2020. 

Figur 10. Miljöplan för Eksjö kommun, 
politiskt antagen 2013 

976



 

 Vi ska öka resandet med kollektivtrafiken med 25 % till år 2020 (20 resor per invånare 

2012) 

 Vi ska minska energianvändningen i kommunala byggnader med minst 5 % år 2015 och 

minst 10 % år 2020 jämfört med år 2010.  

 Vi ska arbeta förebyggande med riskanalys för klimatförändringar. 

 Vi ska säkerställa att översvämnings- och andra klimataspekter beaktas vid bebyggelse i 

närhet av vatten. 

 Vi ska senast år 2020 ha upphandlat minst 25 % ekologiskt och/eller närproducerade 

livsmedel i de kommunala verksamheterna.  

 Vi ska minska det onödiga matsvinnet, det vill säga tallrikssvinn och lagad mat i 

serveringar som blir över och slängs. 

 Vi ska öka andelen förpackningar som går till materialåtervinning i förhållande till den 

totala mängden hushållsavfall. 

Styrkort 

I styrkorten för samhällsbyggnads nämnden år 2017 finns det två punkter som berör energi- och 

klimatstrategin 

 

1. Andelen kommunala fordon, personbilar, lätta lastbilar samt personal- och tjänstebilar 

som uppfyller de nationella miljöbilskriterierna ska utgöra minst 60 % år 2020 och 100 % 

år 2025. 

2. Andelen förnybar energi i kommunala personbilar skall utgöra lägst 70 % år 2017 och 

lägst 90 % år 2020. 
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Nyckelområden för åtgärder 

Eksjö kommun har identifierat 5 nyckelområden där möjliga insatser och åtgärder för att minska 

energianvändningen och klimatpåverkan finns.  

 Transporter 

Sveriges inrikestransporter stod år 2014 för 33 % av utsläppen av växthusgaser. Minska 

utsläppen av växthusgaser från transporter är en stor utmaning då energianvändningen 

från transporter består till stor del av fossila bränslen.  

För att minska transportsektorns klimatpåverkan måste fordonen bli mer energieffektiva 

samt så måste andelen fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel öka. Forskning och 

utredningar visar dock att detta inte är tillräckligt, trafiken behöver även minska och man 

måste hitta alternativ till bil-, flyg- och lastbilstrafiken. 

 Boende och fastigheter 

Boenden och fastigheter står för 40 % av Sveriges energianvändning. Sträva efter en lägre 

energianvändning i boenden och fastigheter är önskvärt för att uppnå en lägre 

miljöpåverkan på samhället. För att klara miljökvalitetsmålen på längre sikt behövs en 

minskad energianvändning och en energitillförsel med låg påverkan på miljön. 

Exempelvis genom tekniska åtgärder som ger en effektivare energianvändning kan man 

minska påverkan på miljön. Även nyproducerade hus och byggnader eller sådana som 

renoveras ger chansen att energieffektivisera. Energieffektivisering möjliggör minskade 

utsläpp av koldioxid, kväveoxider, partiklar och flyktiga organiska ämnen.  

 Avfall 

All mänsklig aktivitet ger upphov till avfall, oavsett om den sker i hushållen, i offentlig 

förvaltning, i industrin eller i det övriga näringslivet. Det avfall som uppkommer behöver 

tas om hand på ett eller annat sätt. I Sverige gör vi av med ca 430 kilo avfall per person 

och år. Inför framtiden är det viktigt att man i så stor utsträckning som möjligt reparerar 

och återanvänder material. Om inte det är möjligt ska materialåtervinning ske. Det 

brännbara avfallet som blir över ska skickas till energiåtervinning och bli fjärrvärme och 

el.     

 Livsmedelskonsumtion och jordbruk 

Maten vi konsumerar står för ca 25 % av människans klimatpåverkan. Jordbruket och 

övriga led i livsmedelskedjan måste bli bättre på att producera livsmedel med minskade 

växthusgasutsläpp för att vi ska kunna nå upp till klimatmålen. De flesta av de 16 

miljökvalitetsmålen påverkas av jordbruket man bör därför välja klimatsmarta livsmedel, 

vilket t.ex. kan vara att minska köttkonsumtionen och äta mer vegetabilier. Genom en 

minskad köttkonsumtion minskar man även övergödningen då mindre mark behövs till 

att odla djurfoder, vilket i sin tur minskar behovet av bekämpningsmedel. Idag slängs 

stora mängder mat som skulle kunna ätas vilket är ett oerhört slöseri och ger upphov till 

stor miljöpåverkan helt i onödan. Minskat matsvinn i alla led i livsmedelskedjan gör att 

maten räcker till flera och klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen minskar.  

 Klimatanpassning 

De globala klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Att det sker en 

uppvärmning av klimatet är idag fastställt. Sedan 1950-talet har man uppmärksammat att 

haven och atmosfären har blivit varmare samtidigt som havsnivån höjts och 
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växthusgaserna i atmosfären ökat. Den största orsaken till uppvärmning är en ökad 

tillförsel av främst koldioxid till atmosfären som skett sedan förindustriell tid. 

Klimatförändringarna leder till risker för både människan, naturen och den biologiska 

mångfalden. Vädret i framtiden förväntas bli mer extremt med ökad nederbörd där det 

idag redan regnar mycket, samt ökad torka på de ställen som idag redan är torra. Ett 

första steg i att arbeta med att anpassa ett samhälle till klimatförändringarna är att 

identifiera de sårbara områdena och undersöka i vilken omfattning de blir påverkade. 

Klimatrisker som kan uppstå i Eksjö kommun är främst översvämning och värmeböljor. 

Läs mer om Eksjös plan för klimatanpassning i bilaga 3. 
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Handlingsplan – Hur ska vi nå målen? 

För att Eksjö kommun ska kunna uppfylla målen krävs det att vi arbetar systematiskt med en 

helhetssyn på människa och miljö. För att lyckas med detta arbetar vi utifrån strategier som 

nämns nedan tillsammans med konkreta åtgärder som ska visa vägen mot måluppfyllelse.  

 En övergripande plan för hela kommunkoncernen. 

Gäller hela kommunen som geografiskt område. Energi- och klimatstrategin speglar de 

regionala målen för Jönköpings län, Plusenergilän 2050 och klimatsmarta Jönköpings län 

2020. Kommunens framtida energiförsörjning ska baseras på energieffektiva och 

fossilbränslefria lösningar. För att uppnå detta tillämpar vi underliggande strategier: 

 Kommunkoncernen föregår med gott exempel. 

Eksjö kommuns verksamhet och de kommunala bolagen har ett gemensamt ansvar för 

att arbeta mot att energi- och klimatstrategins uppsatta mål ska uppfyllas. Eksjö 

kommuns verksamhet ska föregå med gott exempel och ett klimatsmart och 

energieffektivt beteende hos de anställda ska uppmuntras. Upphandlingen inom 

kommunen spelar här en stor roll. 

 Prioriterat arbete med att minska koldioxidutsläppen från trafiken. 

För att minska utsläppen från transporter som står för den största delen av 

koldioxidutsläppen i kommunen krävs det stora insatser. Kommunen måste arbeta med 

att underlätta för kommuninvånarna att åka kollektivt eller gå och cykla istället för att ta 

bilen. Det är även viktigt att fler fordon inom kommunen blir fossilbränslefria, därför bör 

kommunen jobba aktivt med att erbjuda alternativa drivmedel inom kommunen och ha 

ett väl utbyggt gång- och cykelnät för att underlätta framkomsten utan bil. En gång- och 

cykelvägsplan finns för Eksjö kommun men den står inför revidering.  

 Aktivt arbeta med energieffektivisering inom alla sektorer. 

Att energieffektivisera handlar både om att minska behovet av energi men även att få till 

ett mer effektivt uttag av den energi som används. Energieffektivisering ger både vinster 

till miljön men även till plånboken. Eksjö kommun fortsätter sitt arbete med att 

energieffektivisera sina lokaler och bostäder. 

 Stimulera ökad lokal produktion av förnybar energi (biogas, vindkraft, solenergi 

och kraftvärme.) 

Eksjö kommun har goda förutsättningar för att öka produktionen av förnybar energi. Det 

finns t.ex. möjliga områden för upprättandet av vindkraftverk utifrån vindbruksplanen. 

Även ökad användning av solceller hos kommunen, företag och privatpersoner skulle 

vara potentiellt möjligt. Investeringar vid förnybar energi är viktigt för att Jönköpings län 

ska kunna nå målet att vara ett plusenergilän 2050. 

 Strategiskt planera för ett samhälle som står robust inför klimatförändringar. 

Det är viktigt att identifiera, analysera och kartlägga vilka områden i kommunen där det 

finns risk för ras, skred, erosion samt översvämning till följd av ett förändrat klimat. 

Utifrån Eksjö kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 har ett behov av att 

upprätta en klimatanpassningsplan för Eksjö kommun påpekats, för att identifiera 

framtida klimatpåverkan på samhället. Istället för att upprätta ett eget dokument för en 

klimatanpassningsplan behandlar vi Eksjö kommuns risker och sårbarheter med ett 
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förändrat klimat och hur vi ska motverka dessa i detta dokument som en separat bilaga 

(se bilaga 3).  

 Bedriva en aktiv energi- och klimatrådgivning 

Så länge det finns resurser för att bedriva en aktiv energi- och klimatrådgivning kommer 

Eksjö kommun erbjuda tjänsten. I och med nya förordningar sedan 1 juni 2016 ändrades 

förutsättningarna för de mindre kommunerna att bedriva energi- och klimatrådgivning då 

bidragen sjönk. Eksjö, Aneby och Tranås kommuner upprätta där med en samverkan för 

att fortsätta kunna tillhandahålla tjänsten i kommunerna. Ett klimatsmart och 

energieffektivt beteende hos kommuninvånare och företag ska uppmuntras och 

underlättas.  

 Samarbeta och delta i relevanta nätverk. 

Genom att delta i regionala- och nationella nätverk kan vi följa utvecklingen kring energi- 

och klimatfrågan. Genom deltagandet i relevanta nätverk som exempelvis klimatrådet, 

kraftsamling biogas och Hela RESAN får vi ökade kunskaper och möjligheter till 

genomförande av gemensamma åtgärder. Regional samverkan i frågor som gäller 

transporter, energiproduktion och att sluta kretsloppen, ska utvecklas i syfte att 

effektivisera och förbättra arbetet inom kommunkoncernen. Vi ska även ha fortsatt 

samverkan med Energikontoret Norra Småland, Region Jönköping och Länsstyrelsen. 

 Initiera och genomföra projekt och utvecklingsinsatser som leder till att målen 

uppfylls. 

Eksjö kommun ska genomföra konkreta åtgärder och praktiska projekt, detta bland annat 

genom att genomföra de åtgärder som listas nedan.  

 

På följande sidor presenteras 22 åtgärder och aktiviteter att arbeta med för att nå våra uppsatta mål. Åtgärderna 

är förankrade inom berörda verksamheter men omfattning och utformning kan komma att ändras eller 

omprioriteras. Nya åtgärder kan även tillkomma beroende på ny teknik eller ändrad lagstiftning.  
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Åtgärdslista 

Åtgärd Beskrivning Ansvar 

Resor och transporter   

Fossil fria fordon är förstahandsval 

vid inköp och upphandling. 

Vid inköp av nya fordon i förstahand 

välja ett fordon som drivs av 

förnybara drivmedel. Om det av goda 

skäl inte är möjligt ska miljöbil väljas. 

Alla 

Jobba för att resepolicyn följs 

genom att införa en 

klimatkompensationsfond. 

Att införa en 

klimatkompensationsfond innebär att 

sektorerna och bolagen kompenserar 

resor med fossilt bränsle, t.ex. bil och 

flyg med en extra avgift. Dessa pengar 

används till klimat- och 

miljöförbättrande åtgärder som t.ex. 

inköp av elcyklar, laddstolpar för 

elbilar eller andra bra idéer som dyker 

upp.   

Kommunledni

ngskontoret 

För att minska de korta resorna i 

kommunen, tillhandahålla 

busskort som alla kan låna. 

Ha gemensamma resekort som man 

kan hämta ut i receptionen alternativt 

att alla avdelningar har minst ett eget. 

Alla, infocenter 

Förbättra cykelpoolen. Nya cyklar, bättre service, införskaffa 

en elcykel. Se till så man tar cykeln 

inom tätorten. 

Kommunledni

ngskontoret  

Upphandla mattransporterna så de 

går på 100 % förnybart drivmedel. 

Vid nästa upphandling ställa krav på 

att transportören kör sina fordon med 

100 % förnybara drivmedel eller så 

långt det är tekniskt möjligt. 

Upphandling 

Upphandla skolskjutsarna så att de 

går på 100 % förnybart drivmedel. 

Vid nästa upphandling ställa krav på 

att transportören kör sina fordon med 

100 % förnybara drivmedel eller så 

långt det är tekniskt möjligt.  

Upphandling 

Eksjö bostäder jobbar för att 

tillgängliggöra möjligheten till att 

ladda elbilen vid deras 

bostadsbestånd. 

Sätta upp, eller möjliggöra att 

intresserade hyresgäster kan sätta upp 

en egen laddbox. Informera de boende 

om att denna möjlighet finns.(Pengar 

kan sökas från klimatklivet) 

Eksjö bostäder 

Eksjö bostäder/Eksjö 

kommunfastigheter minskar 

körsträckan med 20 % till år 2020. 

Eksjö bostäder/Eksjö 

kommunfastigheter upprättar statistik 

för sina fordon och utifrån resultatet 

minskar körsträckan med 20 % till år 

2020. 

Eksjö 

bostäder/Eksj

ö 

kommunfastig

heter 

Undersöka möjligheten med att 

etablera en biogastankstation i 

Eksjö kommun. 

Undersöka möjligheten med ett 

upprätta en biogastankstation i Eksjö. 

Antingen själva eller hitta en 

Eksjö 

Energi/Samhäl

lsbyggnadssekt
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intresserad exploatör. (Pengar kan i 

dagsläget sökas från klimatklivet) 

orn 

Upprätta en 

snabbladdningsstation i 

Abboravikrondellen. 

Undersöka möjligheten med att 

upprätta en snabbladdstation i Eksjö. 

Antingen själva eller hitta en 

intresserad exploatör. (Pengar kan i 

dagsläget sökas från klimatklivet) 

Eksjö 

Energi/Samhäl

lsbyggnadssekt

orn 

Bygga ut ett klusternätverk av 

laddstationer på strategiskt valda 

platser inom kommunen. 

Hitta strategiskt bra platser runt om i 

kommunen att uppföra publika 

laddstationer för att på så sätt bidra till 

infrastrukturutbyggnaden av 

laddstationer. (Pengar kan i dagsläget 

sökas från klimatklivet) 

Eksjö 

Energi/Samhäl

lsbyggnadssekt

orn 

Livsmedel   

Minska matsvinnet i 

verksamheterna med 50 % till år 

2020. 

Ta fram en strategi för hur matsvinnet 

ska minska. Upprätta statistik för hur 

mycket mat som slängs sedan minska 

detta. Strategin kan innehålla riktlinjer 

för hur mycket mat kockarna ska laga 

samt inte ställa fram mat i onödan 

som sedan måste slängas för att den 

inte går åt. Detta ska mätas en gång i 

halvåret i minst 5 kök under en veckas 

tid:  

 Datum 

 Maträtt 

 Antal portioner  

 Tallrikssvinn kg/dag 

 Kantinssvinn kg/dag 

Kostenheten 

Upphandla andelen ekologiskt 

eller närodlat så att det omfattar 

minst 25 % av inköpen av 

livsmedel senast år 2020. 

Vid upphandling/inköp öka andelen 

ekologiskt eller närodlat livsmedel i 

kommunen.  

Upphandling/

Kostenheten 

Avfall   

Minska mängden plast i avfallet 

som förbränns hos Eksjö Energi. 

Se över om man ska införa mer 

fastighetsnära sortering för att minska 

de fossila delarna i avfallet. 

Eksjö Energi 

Undersöka möjligheterna med att 

fasa ut avfallsförbränningen i 

kommunen. 

Starta en utredning huruvida Eksjö 

Energi ska fortsätta bränna avfall eller 

inte när avfallspannan är uttjänt. 

Eksjö 

Energi/Komm

unledningskont

oret 

Förbättra sopsorteringen i de 

kommunala verksamheterna. 

Vara noga med att särskilja röda och 

gröna påsar, man kan inte slänga gröna 

påsar i en svart sopsäck. Få till 

Alla 
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förpackningsortering på alla 

avdelningar.  

Energi   

Eksjö Energi ska utreda 

möjligheten till att erbjuda 

energitjänster till fastighetsägare. 

För att få effektivare värmesystem. Eksjö Energi 

Eksjö energi ska utreda 

möjligheten till att starta 

förmedlartjänst för installation av 

solceller till fastighetsägare i 

Eksjö. 

De ska även åta sig att köpa in Micro 

producenternas el till ett förmånligt 

pris för att stimulera utbyggnaden av 

solenergi i Eksjö kommun. 

Eksjö Energi 

Installera minst 100 KW solceller 

på kommunala byggnader. 

Installera solcellsanläggningar på 

offentliga byggnader och 

flerbostadshus.  

Eksjö 

bostäder/Eksj

ö 

kommunfastig

heter/Eksjö 

Energi 

Sträva efter att hushåll inom det 

befintliga fjärrvärmenätet ansluter 

sig till ledningen. 

 Eksjö Energi 

På kommunens ägda skog görs 

uttag av biobränsle på lämpliga 

bestånd. 

Förbränning bör göras nära 

uttagsplatsen för att minimera 

transportbelastningen. 

Samhällsbyggn

adssektorn/Ek

sjö Energi 

Energi- och klimatrådgivning 

finns att tillhandahålla i 

kommunen.  

Energi- och klimatrådgivarna jobbar 

kontinuerligt med rådgivning till 

privatpersoner, företag och föreningar 

för att minska energianvändningen. 

Energi- och 

klimatrådgivare 
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Miljöbedömning 

Enligt 6 Kap. 11§ Miljöbalken ska en kommun som upprättar eller ändrar en plan göra en 

miljöbedömning av planen om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Kommunen bedömer att genomförandet i den form den nu föreligger inte medför någon sådan 

betydande miljöpåverkan i den bemärkelsen att man redan nu ska förutse och bedöma effekter av 

större framtida projekt som kommer att kräva tillstånd.  

Det är få planer som behäftas med så många positiva inslag som en energi- och klimatstrategi. De 

flesta av målen och åtgärderna kräver i sig en egen utredning där man tar hänsyn till om behovet 

av en miljöbedömning finns. Den dag tillstånd krävs för större projekt kommer det att bli 

föremål för miljöbedömning och vid behov återföljas av en Miljökonsekvensbeskrivning, då mer 

detaljer kring respektive projekt finns att tillgå. 
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Bilaga 1 – Uppföljning av Energi- och klimatstrategin från 

2008 

Övergripande mål Kommentar Status 

Förbrukning av fossila bränslen ska 

minskas (fasas ut). 

 
 

Resurssnålt boende ska stimuleras. Vid nybyggnation bygger Eksjö bostäder 

som sämst miljöbyggnad brons. Annars 

jobbas det inte med. 

 

Transportarbetet i samhället ska 

effektiviseras och minimeras. 

 
 

Kommuninvånare, företag och 

intressenter ska ha en hög 

medvetenhet i energifrågor. 

Går bra inom vissa områden. 

Oljeeldning/uppvärmningen har minskat.  

Kommunal verksamhet ska fungera 

som inspirationskälla och 

föregångare inom energiarbetet. 

Ingen olja kvar i kommunala bostäder. När 

det kommer till transporter går det sämre. 

Eksjö bostäder har jobbar mycket med 

energieffektivisering. 

 

Energi- och klimatmål   

Senast år 2015 ska utsläppen av 

koldioxid från fossila bränslen ha 

minskat med 30 % jämfört med år 

1990. 

Uppnås ej. Man har avvecklat 

oljeeldningen men annars har utsläppen 

ökat med 8,4 %. 

 

Senast år 2030 ska utsläppen av 

koldioxid från fossila bränslen ha 

minskat med 100 % jämfört med år 

1990. 

Mycket kvar att göra för att nå målet. 

Främst inom transportsektorn.   

Senast år 2015 ska användningen av 

fossila bränslen för uppvärmning ha 

minskat med 100 % jämfört med år 

1990. 

Oljeeldningen har minskat men man 

bränner mycket plast i värmeverket till 

fjärrvärmen vilket gör att utsläppen inte 

minskar.  

 

Senast år 2015 ska användningen av 

fossila bränslen från transporter ha 

minskat med 30 % jämfört med år 

1990. 

 
 

Senast år 2015 ska andelen etanol 

som alternativt drivmedel vara minst 

60 % av den totala 

drivmedelanvändningen i den 

kommunala organisationen.  

Etanolanvändningen har minskat av olika 

anledningar. Nu är inriktningen mer på 

andra drivmedel. 

 

Senast år 2015 ska de kommunala 

inköpen av ekologiska livsmedel 

uppgå till 25 %. 

2016 var andelen inköpta ekologiska 

livsmedel 11 %.  
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Åtgärder Kommentar Status 

Bostäder och service   

Energieffektivisering i kommunala 

byggnader. 

Det mesta är gjort. Man har jobbat mycket 

med driftoptimering och att byta ut 

belysningen. Det som återstår är bland 

annat tilläggsisolering. 

 

Energieffektivisering i Eksjö 

bostäders byggnader. 

Samma som ovan. 
 

Utfasning av fossila bränslen och 

elvärme i kommunala byggnader. 

 

Ej gjorts i Hjältevadsskola. 

Höredadaghem är sålt. 

Höredaskola har gått från olja till 

bergvärme. 

Hult skola har gått från elvärme till 

bergvärme. 

 

Utfasning av fossila bränslen och 

elvärme i Eksjö bostäders 

byggnader. 

Åtgärder för att ta bort oljeuppvärmningen 

och eluppvärmningen i bostäder är gjort.  

Utbyggnad av fjärrvärme i Eksjö 

tätort. 

Följs enligt plan. 
 

Utbyggnad av fjärrvärme i Ingatorp. Följs enligt plan. 
 

Utbyggnad av fjärrvärme i 

Mariannelund. 

Följs enligt plan. 
 

Utredning av framtida utbyggnad av 

fjärrvärme i Bellö. 

Sågen skulle bygga ut men blev för höga 

kostnader. Finns dock fjärrvärme mellan 

sågen och färgfabriken. 

 

Utredning av framtida utbyggnad av 

fjärrvärme i Hjältevad. 

Inte aktuellt. 
 

Utredning av framtida utbyggnad av 

fjärrvärme i Höreda. 

Inte aktuellt. 
 

Effektivisering och omställning i 

Landstinget byggnader. 

Kommunen har ingen rådighet över, men 

de har jobbat mycket med det.  
Effektivisering och omställning i 

statliga byggnader. 

Gjorts. 
 

Effektivisering och omställning i 

privata flerbostadshus. 

Pågår. 
 

Energi- och klimatrådgivning till 

allmänheten. 

Pågår ständigt. 
 

Industri och energiproduktion   

Effektivisering och omställning 

inom företag. 

Pågår genom energi- och klimatrådgivning 
 

Vindkraft för elproduktion. Pågår 2016-2017 genom framtagandet av 

en vindbruksplan.  
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Biogasframställning i 

Höredatrakten. 

Bönder var på gång men det blev inget av 

det.  
Etanoltillverkning på höglandet. Inte aktuellt. 

 
Transporter   

Effektiva varutransporter. Inga energikrav har angivits i inköpspolicy. 
 

Användning av kretsloppsbränsle. Krav vid upphandling men det följs inte 

riktigt.  
Motorvärmare till kommunens 

fordon. 

Möjlighet till motorvärmaruttag finns. 
 

Utveckla kommunalt distansarbete. Möjlighet finns om jobbet ger möjlighet 
 

Cykelprojekt. Finns förbättringsmöjligheter. 
 

Maten   

Ökade inköp av KRAV-märkta, 

ekologiska och närproducerade 

livsmedel. 

I dagsläget 11 %. 
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Bilaga 2 – Eldistribution Eksjö Energi 
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Bilaga 3 – Klimatanpassningsplan 

Klimatet på jorden är en förutsättning för allt liv och har hjälpt till att forma omgivningen såsom 

den är idag. Urbana områden är känsliga för de kommande förändringarna. De risker som 

kommer att drabba dessa områden är bland annat intensiva värmeböljor luftföroreningar, samt 

ökad nederbörd med översvämningar till följd. Därför kräver hanteringen av 

klimatförändringarna anpassnings- och utsläppsminskande åtgärder med framtida generationer i 

åtanke. I och med den snabba urbaniseringen som idag sker blir fler ytor hårdgjorda och 

förhindrar att regnvatten infiltreras i marken. Tillsammans med att många dagvattensystem är 

underdimensionerade hinner inte vattnet rinna undan och skapar översvämningar. I framtiden 

kommer värmeböljor bli allt vanligare i Sverige i och med det förändrade klimatet. 

Klimatförändringarna i framtiden medför stor påverkan på flera viktiga samhällsfunktioner och 

verksamheter vilket gör att vi måste anpassa samhällsstrukturerna efter nya förutsättningar. 

Därför ställs det nu krav på kommuner att börja arbeta med en hållbar omställning där man bör 

jobba med ett helhetstänk för att minska klimatförändringarna och samtidigt skapa goda 

livsmiljöer för stadens invånare. Det är viktigt att angripa problemet med en helhetssyn som 

bygger på systemtänkande, processorienterade arbetssätt och gränsöverskridande samarbeten 

mellan forskare, näringsliv, kommuner och medborgare. 

Räddningstjänsten i Eksjö kommun har upprättat en Risk- och sårbarhetsanalys för 2015-2018 

där man identifierat att en klimatanpassningsplan bör upprättas utifrån framtida klimatpåverkan 

på samhället. Risk- och sårbarhetsanalysen har även varit ett bra hjälpmedel till att identifiera 

klimatrelaterade risker i Eksjö kommun. I Eksjö kommuns miljöplan från 2013 finns även 

åtgärder med som säger att kommunen ska upprätta en klimatanpassningsplan och genomföra 

klimatanpassningsåtgärder inom kommunen. 

 

Klimatanpassningsplanen sträcker sig från 2017-20XX och tills dess ska alla åtgärder vara 

genomförda och väl inarbetade i det dagliga arbetet.  

 

Syfte med klimatanpassningsplanen 

Syftet med att upprätta en klimatanpassningsplanen är att mildra negativa effekter av ett förändrat 

klimat inom kommunen och minska kostnaderna på skador i samhället som är orsakade av 

framtida klimatförändringar samt att arbeta förebyggande mot ett förändrat klimat inom hela 

kommunen.  

 

Mål med klimatanpassningsarbetet 

Målet för klimatanpassningsarbetet inom Eksjö kommun: 

 Integrera klimatanpassning i kommunens dagliga processer och planering inom alla 

berörda verksamheter och de kommunala bolagen, för att bidra till en hållbar utveckling 

och en klimatsäker vardag. 

 För att stå bättre rustade inför ett framtida förändrat klimat, identifiera vilka åtgärder som 

krävs för att fortsätta uppfylla en god samhällsfunktion.  
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Kommunens roll i klimatanpassning 

Eksjö kommun har en viktig roll när det kommer till klimatanpassning då kommunens ansvar 

omfattar flera viktiga verksamheter där klimatanpassning kan och bör ske, exempelvis vatten- och 

avloppsanläggningar, energi- och avfallsanläggningar, vårdanläggningar samt skola och omsorg. 

Kommunen ansvarar för räddningstjänsten som i sin tur arbetar med risker och sårbarheter inom 

kommunen. Kommunen har även en mycket viktigt roll i arbetet med att anpassa samhället till ett 

förändrat klimat då de innehar planmonopol. Inom kommunen finns det även omfattande 

planeringsunderlag med karteringar, mätningar och lokalkännedom som underlättar 

genomförandet av klimatanpassning. Som nämnt innan ansvarar kommunen för många 

samhällsviktiga funktioner, vilket gör att det är kommunen som blir den aktör som genomför de 

konkreta anpassningsåtgärderna.  Kommunen är även den närmsta nivån i samhällsstrukturen 

som medborgarna förhåller sig till. I planeringsarbetet vid ny bebyggelse, men även i befintlig, 

bör man ta hänsyn till klimatanpassningsåtgärder för att minska risken för översvämning, ras och 

skred samt effekten av värmebölja. Detta kan man göra genom att i planbeskrivningen för detalj- 

eller översiktsplanen lista åtgärder som kan minska klimatriskerna såsom gröna tak, grönstruktur 

inne i samhället och dagvattenlösningar. 

 

Uppföljning 

Uppföljning av klimatanpassningsplanens åtgärder ska ske årligen för att säkerställa att åtgärderna 

genomförs och ger önskad effekt. Beredskaps- och säkerhetssamordnaren tillsammans med 

miljömålssamordnaren bär det yttersta ansvaret för att koordinera uppföljningsarbetet, men det är 

upp till var och en av sektorerna och bolagen att rapportera in sina aktiviter till dessa. För att det 

ska fungera är det bra att man utser en kontaktperson för varje åtgärd i respektive sektor eller 

bolag.  
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Konsekvenser för Eksjö kommun 

Värmeböljor 

I framtiden kommer värmeböljor bli allt vanligare i Sverige i och med det förändrade klimatet. 

Värmeböljorna kommer bli kraftigare och längre vilket ställer högre krav på samhället när det 

kommer till förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap. Tidigare har värmeböljor 

drabbat Sverige vart tjugonde år, men i framtiden förväntas de inträffa en gång per tredje eller 

femte år. Bostäder och lokaler i Sverige är inte anpassade för höga temperaturer vilket gör att de 

lätt blir för varmt inomhus och de saknar oftast kylning. Även utomhusmiljöerna är anpassade till 

att släppa in ljus och inte skugga för mycket. Befolkningen är inte heller medveten om hur man 

ska bete sig när det är varmt och man är inte van vid att tolka signaler från kroppen när den är för 

varm. Det är främst de äldre personerna i samhället som löper störst risk att drabbas negativt. 

Värmeböljor leder även till en ökad dödlighet hos befolkningen och då främst hos äldre personer. 

 
Figur 1. Antal dagar med sammanhängande värmebölja utifrån klimatscenariot RCP 8.5 . Källa: SMHI 

Ökad nederbörd 

I Eksjö kommun kommer klimatförändringarna bland annat leda till ökad nederbörd och ökad 

andel skyfall vilket bidrar till ökad ytavrinning av regnvatten. Inne i städer är många ytor 

hårdgjorda vilket bidrar till en ökad översvämningsrisk då vattnet inte kan infiltreras i marken. 

Med mer nederbörd och mer hårdgjorda ytor i samhället ökar behovet av dagvattenhanteringen 

för att infiltrera eller samla upp vattnet på ett sätt som inte orsakar översvämningar. Med 

dagvatten avses regn-, spol- och smältvatten på såväl kvartersmark som allmän mark som rinner 

på hårdgjorda ytor, över genomsläpplig mark, i diken eller ledningar till recipient. Recipienter är 

grundvatten, sjöar eller vattendrag. 

Dagvattensystemen är inte anpassade till att klara 

av extrema nederbördsmängder vilket leder till att 

andelen översvämningar inom kommunen 

kommer öka. Genom att tröga upp och reducera 

dagvattenavrinningen inne i våra samhällen så 

långt det är möjligt får man en hållbar 

dagvattenhantering samtidig som man minskar 

risken för skador och översvämningar. Med en väl 

egenomtänkt dagvattenhantering minskar man 

även utsläppen av dagvattenföroreningar till Figur 2. Antal dagar med mer än 10mm regn 
utifrån klimatscenariot RCP 8.5. Källa: SMHI 
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recipient. I Eksjö kommuns befintliga VA-plan finns det listat strategier för hur man ska hantera 

dagvattnet i befintliga och nya områden.  Även översvämningar längs vattendrag kommer bli allt 

vanligare. Vid översvämningar kan avloppsvatten läcka in i dricksvattentäkter vilket medför stora 

problem. Källaröversvämningar kommer bli allt vanligare och man bör vid nybyggnation 

överväga risken för dessa.   

 

 
Figur 3. Maximal dygnsnederbörd. Observera att observerad nederbörd 1992-2013 redan är kraftigare än beräknad 

nederbörd 2069-2098 utifrån klimatscenariot RCP 8.5.  Källa: SMHI 

Dricksvattenförsörjning 

Översvämningar, skyfall och stormar med intervaller av värmeböljor och torka kan få allvarliga 

konsekvenser för vår dricksvattenförsörjning. Ökade humushalter och ökad förorening av 

mikroorganismer i råvattnet i vattentäkterna kommer bidra med en kvalitetsförsämring. Risken 

för avbrott och föroreningar av dricksvatten ökar med ökade risker för översvämningar, ras och 

skred. Dricksvattensektorn står inför två olika typer av förändringar att planera för, dels de mer 

långsamma och långsiktiga förändringarna som kommer och dels risken för kriser i 

dricksvattenförsörjningen. Dessa kriser har redan uppstått till viss del idag, men de kommer 

troligen att öka och bli mer förekommande i framtiden med ett ökande antal extrema 

väderhändelser. Det är därför viktigt att redan nu se över hur vi i det långa loppet kan fortsätta 

bistå Eksjöborna med ett kvalitativt dricksvatten genom att vidta åtgärder. Eksjö tätort får idag 

sitt dricksvatten från en grundvattentäkt med konstgjord infiltration. I dagsläget finns det inga 

klimatanpassningsåtgärder specificerade i VA-planen från 2012 trots att man i den påpekat vissa 

brister. Något som man bör beaktas vid nästa revidering.  

 

Ras, skred och erosion  

Ras och skred är exempel på snabba rörelser i jord och berg som kan orsaka stora skador på mark 

och byggnader i det området som drabbas. Ras och skred är i många fall en följd av en naturlig 

erosionsprocess men kan också orsakas av förändringar i nederbörd och grundvattenförhållanden 

eller utlösas av mänskliga ingrepp i naturen. Ökad avrinning i vattendrag, ökad nederbörd och 

högre havsnivåer medför en ökad erosion. Hur känslig marken är för erosion beror även på hur 

känsligt jordmaterialet är för erosion. Utifrån översiktliga bedömningar som gjorts i kommunen 

ser man inga större risker för ras, skred och erosion inom kommunen. Det är dock viktigt att 

utreda eventuella risker i de områden där bebyggelse planeras.   
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Biologisk mångfald/ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster definierar Naturvårdsverket som ”Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till 

människors välbefinnande.” Ekosystemtjänster är ett social-ekologiskt begrepp och handlar om 

människan och naturens samspel där människan är en del av naturen och både utnyttjar och 

skapar ekosystemtjänster. Konkreta ekosystemtjänster är bland annat pollinering, vattenrening 

och rekreationsmiljöer samtidigt som jordmånsbildning, syreproduktion och livsmiljöer för olika 

arter är ekosystemtjänster vi inte tänker på till vardags. Ofta delar man in stadens 

ekosystemtjänster i fyra kategorier, stödjande-, reglerade-, kulturella- och försörjande 

ekosystemtjänster. Den stödjade ekosystemtjänsten möjliggör såväl samhällets som ekosystemens 

funktion, t.ex. biologisk mångfald, ekologiska samspel, upprätthållande av markens bördighet och 

habitat.  Reglerande ekosystemtjänster visar på ekosystemens förmåga att trygga och förbättra vår 

livsmiljö, t.ex. luftkvalitet, bullerreglering, skydd mot extremt väder, pollinering och 

klimatanpassning. De kulturella ekosystemtjänsterna förbättrar hälsa och välbefinnande genom 

t.ex. sinnlig upplevelse, sociala interaktioner och naturpedagogik. Den sista ekosystemtjänsten, 

försörjande, är de materiella nyttor som ekosystemet levererar och gör det möjligt för oss att leva 

på vår planet. Detta genom t.ex. matproduktion, färskvatten, material och energi.  

 

Vi kommer inte i klimatanpassningsplanen gå in på åtgärder för ekosystemtjänster vidare utan de 

ska regleras i en ny grönstrukturplan som bör upprättas (den gamla är från 2006) vilket också 

finns som en åtgärd i planen.  

 

Sammanfattning av det framtida klimatet i Jönköpings län 

Klimatet i Jönköpings län har förändrats i snabb takt. Förändringarna i klimatet har skett 

snabbare än vad analyser av länets framtida klimat visat på. Bara under de senaste 20 åren har 

medeltemperaturen i Jönköpings län ökat med 1,8 grader och medelnederbörden med 20 %. 

Länets årsmedeltemperatur förväntas att i framtiden stiga med ytterligare 2 grader och 

medelnederbörden under vintermånaderna öka med 60 % till år 2100. Under vår, sommar och 

höst förväntas inte regnmängderna öka lika mycket. Det kommer bli varmare, längre och torrare 

somrar och vinterhalvåret kommer bli mildare med mindre snö och mer regn. Perioder med 

extrem värme med värmeböljor som följd blir allt vanligare tillsammans med extrem torka vilket 

påverkar växtligheten. Vegetationsperioden kan i framtiden bli ca 3 månader längre än nu, vilket 

är en ökning med 50 %. 

 

I framtiden i större delar av länet ökar extrema flöden i både mindre och stora vattendrag, både 

extremt låga och höga flöden samtidigt som säsongsflödesdyanamiken förändras. Jönköpings län 

kommer i framtiden drabbas av mer extrema skyfall som blir kraftigare än dem vi är vana vid 

idag. Ett skyfall i framtiden förväntas ge upp till 20 % mer nederbörd än idag. En ökad 

nederbörd påverkar jordlagrens bärighet och risken för ras och skred ökar i länet. I de östra 

delarna av länet förväntas vattnet i vattendragen att minska.  

 

En ökad stormfällning kan förväntas i framtiden, detta på grund av att träden växer snabbare, 

minskad tjäle på vintern och fuktigare marker i kombination med att stormar kommer bli mer 

förekommande under vinterkvartalet.  
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Vad har gjorts inom klimatanpassning i kommunen 

Eksjö kommun har genom sin samverkan i Klimatrådet i Jönköpings län antagit att uppfylla vissa 

klimatanpassningsåtgärder genom åtgärdsprogrammet ”Anpassning till ett förändrat klimat 2015-

2019”. Syftet med åtgärdsprogrammet är att vara en vägledning för länets aktörer för att aktivt 

möta klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.  

Klimatanpassningsarbetet har därför redan kommit igång lite i Eksjö men med denna plan 

hoppas man på att nå ett steg längre. De klimatanpassningsåtgärder som Eksjö kommun redan 

vidtagit är:  

 Eksjö kommun har upprättat en checklista för hur man ska gå tillväga vid 

källaröversvämningar, en ”Checklista till personal och vårdtagare inom den sociala 

sektorn vid värmebölja" samt en checklista för hur man som medborgare ska gå tillväga 

vid långvarig värmebölja. Checklistorna kan man hitta på kommunens hemsida.  

 Kommunen vidtar även åtgärder för att öka sitt skydd mot värmebölja utomhus genom 

att man har beskuggat stora delar av förskole- och skolgårdar där behovet finns. Inom 

äldre omsorgen har man satt upp solskydd för fönstren och man försöker ha minst ett 

rum som är luftkonditionerat där man kan samla de äldre när det är som varmast.  

 Eksjö kommun beaktar klimatförändringarna i sina risk- och sårbarhetsanalyser. Med 

hjälp av detaljerad skyfallskartering har klimatanpassande krav ställts vid nybyggnation av 

hyreshöghus och en sjukhusbyggnad.  

 Genom rådgivning till fastighetsägare har även dem vidtagit åtgärder för att motverka 

översvämningar vid fastigheter.  

 I och med en översvämning av Eksjöån och sjön Hunsnäsen kunde man förebygga och 

höjdsätta marken för att undvika att den nya bebyggelsen, som då planerandes i området, 

drabbas av förhöjda flöden/vattennivåer i framtiden.  
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Skyfallskarteringar i kommunens tätorter. 

 

 

Figur 4. Skyfallskartering över Eksjö tätort 

 

996



 

 

Figur 5. Skyfallskartering över Hult. 
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Figur 6. Skyfallskartering över Bruzaholm 

 
Figur 7. Skyfallskartering över Hjältevad 
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Figur 8. Skyfallskartering över Ingatorp 

 
Figur 9. Skyfallskartering över Mariannelund  
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Åtgärder 

Åtgärd Beskrivning Ansvar 
Klimatrisker ska vidtas och 
utvärderas vid all planering. 

Klimatanpassning i den fysiska planeringen 
handlar bland annat om att i nya planer 
hantera frågor som rör lokalisering och 
utformning av verksamheter och 
bebyggelse, samt att ta ställning till behovet 
av skyddsåtgärder och att avsätta 
tillräckliga skyddsavstånd utifrån 
förväntade framtida klimatförhållanden. 
Det handlar också om att i befintlig 
bebyggelse hantera exempelvis teknisk 
infrastruktur och grönstruktur på ett 
strategiskt vis, för att möta ett klimat i 
förändring. 
 

Samhällsbyggnad
ssektorn, Eksjö 
Energi, Eksjö 
bostäder/Eksjö 
kommunfastighe
ter 

Vid framtagande av ny 
detaljplan och översiktsplan 
följa ”Checklista för 
klimatanpassning i 
fysiskplanering”. 

Länsstyrelserna har arbetat fram en 
checklista för klimatanpassning i 
fysiskplanering som vid framtagande av ny 
detaljplan eller översiktsplan ska användas 
för att säkerställa att framtida områden är 
anpassade för ett förändrat klimat.  

Samhällsbyggnad
ssektorn 

Kommunen ser över redan 
beslutade detaljplaner som 
inte ännu bebyggts utifrån 
nya risker i framtidens 
klimat. 

Görs med fördel genom att undersöka hur 
de beslutade detaljplanerna följer 
”Checklista för klimatanpassning i 
fysiskplanering”. Kommunen har det 
juridiska ansvaret för en upprättad 
detaljplan i minst 10 år från antagande, 
vilket kan leda till att man blir 
ersättningsskyldig vid t.ex. översvämning 
inom planområdet- 

Samhällsbyggnad
ssektorn 

Etablera en 
klimatanpassningsgrupp. 

Etablera en klimatanpassningsgrupp med 
tjänstemän från alla sektorer och bolag för 
att jobba kontinuerligt med 
klimatanpassningsfrågan i alla sektorer. 

Alla 

Beakta klimatförändringarna 
i den kommunala 
vattenförsörjningsplanen 
samt vid behov tar fram 
beredskapsplaner för hur 
dricksvatten ska hanteras och 
uttag regleras om det skulle 
bli en bristvara. 

Beakta och ta fram en beredskapsplan för 
att säkerställa dricksvattenförsörjningen i 
kommunen i framtiden.  
Använda Livsmedelsverkets Handbok för 
klimatanpassad dricksvattenförsörjning som 
hjälp. 

Eksjö Energi 

Beakta klimatförändringarna 
i den kommunala vatten- och 
avloppsplanen vid nästa 
revidering. 

Vid revidering vidta åtgärdslista för att 
klimatanpassa vatten- och avloppsystemen. 
Något som saknas i dagsläget.  

Samhällsbyggnad
ssektorn, Eksjö 
Energi 

Identifiera och säkra möjliga 
reservvattentäkter. 

Undersöka vilka sjöar som potentiellt 
skulle kunna fungera som reservvattentäkt 
för att säkra tillgången till dricksvatten i 
kommunen.  

Eksjö Energi 
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Identifiera föroreningsrisker i 
anslutning till 
dricksvattentäkter 
(dagvatten, spillvatten, 
ytvatten). 

Säkerställa att eventuella förorenade 
marker i anslutning till drickvattentäkter 
inte kan börja läcka vid ett förändrat 
klimat.  

Eksjö 
Energi/Samhälls
byggnadssektorn 

Informera innehavare till 
enskilda 
vattentäkter/brunnar om 
klimatförändringarnas 
påverkan på vattenkvaliteten 
– försämrad kvalitet, ökad 
föroreningsrisk. 

För att ge ägare av enskilda 
vattentäkter/brunnar chansen att säkra sin 
vattenförsörjning inför ett förändrat 
klimat. 

Samhällsbyggnad
ssektorn, Eksjö 
Energi 

Upprätta en ny 
grönstrukturplan. 

Ta fram en ny grönstrukturplan för Eksjö 
kommun som även behandlar 
ekosystemtjänster och åtgärder för dessa. 
Ta fram riktlinjer för att bevara 
befintlig vegetation, särskilt träd och 
plantera nya för att t.ex. beskugga och 
kyla ner hus och gator i främst 
tätorterna. Är gynnsamt även för växt och 
djurlivet. Befintliga grönområden 
ska exploateras endast efter noggrann 
utredning. 

Samhällsbyggnad
ssektorn, Skog 
och park 

Anpassa skötsel och val av 
trädslag i stadsmiljö ur ett 
hälso- och 
naturmiljöperspektiv. 

Arbeta fram riktlinjer för skötsel och val av 
trädslag i stadsmiljö som kan klara av ett 
förändrat klimat samt dämpa dess effekter, 
t.ex. värmebölja.   

Skog och park 

Ta fram en åtgärdsplan för 
att kunna behålla normal 
inomhustemperatur (främst 
för utsatta grupper som barn, 
äldre och svårt sjuka 
personer) vid höga 
utomhustemperaturer. 

Inventera och undersöka behovet av 
åtgärder för att kunna upprätthålla normal 
inomhustemperatur vid höga 
utomhustemperaturer. 

Sociala sektorn, 
Barn- och 
ungdomssektorn 

Kommunen vidtar åtgärder i 
sin byggnadsplanering och i 
sitt byggande som bidrar till 
en mer hållbar byggnation 
och dagvattenhantering i 
framtidens klimat.  

Åtgärden omfattar endast nybyggnation 
och inte befintlig bebyggelse.  

Samhällsbyggnad
ssektorn, Eksjö 
bostäder/Eksjö 
kommun 
fastigheter 

Kommunen arbetar för att 
information om 
klimatanpassande åtgärder 
vid nybyggnation når ut till 
byggherrar och enskilda 
fastighetsägare. 

Upprätta riktlinjer för att informera om 
klimatanpassadeåtgärder vid 
bygglovsgivningen.  

Samhällsbyggnad
ssektorn 

Utreda hur turismen i 
kommunen påverkas i ett 
förändrat klimat. 

Utreda hur turismen i kommunen påverkas 
t.ex. genom ökad temperatur, värmebölja 
på sommaren och mildare vintrar, ökad 
nederbörd och sämre badvattenkvaliteter.  

Tillväxt- och 
utvecklingssektor
n 
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Diarienummer: 2016-Sbn0078 

 
Följebrev 
2017-06-28 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

 
Remiss av Energi- och klimatstrategi samt 
klimatanpassningsplan för Eksjö kommun och 
de kommunala bolagen 
Enligt Miljöplan för Eksjö kommun ska en ny Energi- och klimatstrategi 
arbetas fram och ersätta den gamla från 2008. En klimatanpassningsplan ska 
enligt åtgärdsförslag i Risk- och sårbarhetsanalysen 2015-2018 och 
Miljöplan för Eksjö kommun även tas fram. Dessa två i ett samlat 
dokument verkar kommunövergripande.  
 
Arbetsgruppen för dokumenten har bestått av Julia Olah, Energi- och 
miljömålshandläggare, Hanna Mehaj, Beredskaps- och säkerhetssamordnare, 
och Kurt Jansson, Energiingenjör. Arbetsgruppen har nu tagit fram ett 
förslag och önskar få in era synpunkter och kommentarer på dokumentet. 
 
Energi- och klimatstrategin samt Klimatanpassningsplanen är ett styrande 
dokument för samtliga verksamheter, nämnder och bolag i kommunen och 
visar på den långsiktiga politiska viljan inom energi- och klimatområdet. 
Målen är övergripande för hela kommunkoncernen och åtgärderna har 
ansvaret fördelats ut på verksamheterna i kommunkoncernen.  
 
Förutom synpunkter i stort så vill arbetsgruppen att ni funderar över 
följande frågeställningar: 

• Är mål och åtgärder rimliga för respektive verksamhet att jobba 
efter? 

o De mål som inte är färdiga, vad är rimliga procent och 
tidsgränser för dessa? 

• Ska planen vara tidsbestämd eller löpa på tills man känner att det är 
dags för en ny? 

• Finns det något som vi har missar som bör tilläggas? 
 
Remissvaren skickas till samhallsbyggnad@eksjo.se senast 30 september 
2017. 
  
Julia Olah   
Energi- och miljömålshandläggare 
Plan- och byggenheten 
Samhällsbyggnadssektorn 
  
Sändlista: 
Barn- och ungdomsnämnden 
Socialnämnden 

 
Eksjö kommun    575 80 Eksjö    Tfn 0381-360 00    Fax 0381-166 00    kommun@eksjo.se    www.eksjo.se 
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Tillväxt- och utvecklingsnämnden 
Ledningsutskottet 
Styrelsen för Eksjö Energi AB 
Styrelsen för Eksjö bostäder AB 
Styrelsen för Eksjö kommunfastigheter AB 
Styrelsen för AB Eksjö industribyggnader 
Räddningstjänsten 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Region Jönköpings län 
Energikontor Norra Småland 
Försvarsmakten 
EON 
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