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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
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Intern kontroll rapport 2017

2016/2572

19

Intern kontrollplan 2018

2017/118

Övrigt
20

Övriga frågor

Kallade

För kännedom

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

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

Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional
utvecklingsdirektör
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Maria Cannerborg, miljöchef
Linda Byman, nämndsekreterare

Gruppledare
Malin Wengholm (M)
Maria Frisk (KD)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Carina Ödebrink (S)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Samuel Godrén (SD)
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RJL 2018/36

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2018-01-23
Ärendetyp
Protokoll

Ärenderubrik


Protokollsutdrag Regionstyrelse n § 247 2017-12-19 Förslag på prioriterade åtgärder för
år 2018 inom program för hållbar utveckling



RJL 2017/3639 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:3 Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Näringsdepartementet N2017/07688/RTS
RJL 2017/3640 villkor m m för budgetåret 2018 för landstingen inom utgiftsområde 1
Rikets styrelse, 19 regional tillväxt och 22 kommunikationer, Näringsdepartementet
RJL 2017/3644 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende avseende Tillväxtverket
inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt,
Näringsdepartementet
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag, SKL

Motioner
Inkomna handlingar
Utgående skrivelser
Övrigt
Regeringsbeslut




Cirkulär från SKL
Beslut från SKL



Arbetsmiljöverket
Övrigt
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RJL 2018/30

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2018-01-23
Ärendetyp
TIM 4.4.1
TIM 4.4.1
TIM 4.4.1
TIM 4.2.2
TIM 4.2.2
TIM 4.2.1
TIM 4.2.2
TIM 4.2.2
TIM 4.2.2
TIM 4.2.1
TIM 4.2.1
TIM 4.2.1
TIM 4.2.1

Ärenderubrik
Delegationsrapport Färdtjänsten oktober 2017
Delegationsrapport Färdtjänsten november 2017
Delegationsrapport Färdtjänsten december 2017
Avtal avseende finansiering av trafik, Vetlanda
kommun
Avtal avseende finansiering av trafik, Habo kommun
Avtal avseende övertagande av 4 st Volvo 7905LHC
(hybridbussar ) i Värnamo
Options-Underhållsavtal Öresundstågen, DSB
Tilläggsavtal för hyresavtal av spårfordon X11
Tilläggsavtal för trafik i Värnamo
Anpassning av MobiTime-plattformen till
Samtrafikens biljettstandard och arkitektur
Serviceresor avtal 2018
Avtal avseende finansiering av trafik, Värnamo
kommun
Avsiktsförklaring förvaltning av applikationsramverket Bobcat Core

Diarienummer
RJL 2017/385
RJL 2017/385
RJL 2017/385
RJL 2017/2835

Beslutsdatum
2017-12-22
2017-12-20
2017-12-20
2017-12-21

Beslutsdelegat
Björn Elm
Björn Elm
Björn Elm
Carl-Johan Sjöberg

RJL 2017/2689
RJL 2017/3205

2017-12-21
2017-12-27

Carl-Johan Sjöberg
Carl-Johan Sjöberg

RJL 2017/2529
RJL 2017/2198
RJL 2017/3155
RJL 2017/2685

2017-12-28
2017-12-28
2017-12-28
2017-12-29

Carl-Johan Sjöberg
Carl-Johan Sjöberg
Carl-Johan Sjöberg
Carl-Johan Sjöberg

RJL 2017/1695
RJL 2017/2692

2018-01-03
2018-01-03

Carl-Johan Sjöberg
Carl-Johan Sjöberg

RJL 2017/3375

2018-01-03

Carl-Johan Sjöberg
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Dokument
Utskriftsdatum: 2018-01-04
Diarieenhet:

Utskriven av:

Nathalie Bijelic Eriksson
Sekretess:

Region Jönköpings län

Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser december 2017
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Promemorian Ett enhetligt regionalt
utvecklingsansvar Ds2017:61

Lena Strand

2017-12-11

Finansdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2017/3488

Remiss - Departementspromemorian Ett
REMISS
enhetligt regionalt utvecklingsansvar Ds2017:61

2017.13526

2017.14228

I

Remiss - Information och intyg om praktisk
tjänstgöring

Lena Strand

2017-12-21

Socialstyrelsen

Regionens åtagande

RJL 2017/3623

Intyg för praktisk tjänstgöring för dietister
utbildade utanför EU och EES

REMISS

Remiss- Kvalitetssäkring av HVB

Lena Strand

2017-12-21

SIS, Swedish Standards Institute

Regionens åtagande

RJL 2017/3620

Remiss SIS

REMISS

Remiss - Behandling av spelmissbruk och
spelberoende

Lena Strand

2017-12-21

Socialstyrelsens

Regionens åtagande

RJL 2017/3619

Remiss - Behandling av spelmissbruk och
spelberoende.

REMISS

2017.14279

2017.14280

2017.14338

I

I

I

I

Kungörelse - Detaljplan för idrottsanläggning på Karin Henriksson
del av Torpa 2.1, Jönköping

2017-12-28

Jönköpings kommun

Länstrafiken

RJL 2017/3637

Kungörelse - Detaljplan för idrottsanläggning på REMISS
del av Torpa 2.1, Jönköping

Sidan 1 av 1
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Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Motion - Jämställdhetsintegrering i praktiken

Lena Strand

2017-12-19

Socialdemokraterna

Regionens åtagande

RJL 2017/3575

Motion om Jämställdhetsintegrering i praktiken

MOTION

2017.13942

I

Sidan 1 av 1

6

Miljö och människors hälsa – välkommen till
en halvdag om regional miljöhälsorapport
2017
Många miljöfaktorer omkring oss inverkar på vår hälsa. Flera av dessa faktorer
kan påverkas genom samhällsplanering, både i miljö- och folkhälsoarbetet
och i den fysiska planeringen.
Hur ser det ut i länet när det gäller våra invånares exponering för miljöfaktorer?
Vilka områden behöver vi jobba mer med? Arbets- och miljömedicin
presenterar resultat från Regional miljöhälsorapport 2017 med fokus på buller,
resvanor, solvanor, rökning, utomhusluft och grönområden. Under förmiddagen
kommer även Länsstyrelsen och Region Jönköpings län presentera insatser som
genomförs inom områdena.

Tid och plats
Torsdagen den 1 februari 2018, Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum i
Jönköping kl. 8.30 till 13.00. Vi avslutar med gemensam lunch kl. 12.00.

Målgrupp
Dagen vänder sig till dig som är förtroendevald eller jobbar med miljö, folkhälsa,
fritidsförvaltning eller fysisk planering inom kommun, Länsstyrelsen och Region
Jönköpings län.

Program
8.30
8.40
9.40
10.00
11.00
12.00

Inledning
Buller och resvanor
Fika
Solvanor och rökning
Utomhusluft och grönområden
Avslut och gemensam lunch

Anmälan
Görs på länsstyrelsens hemsida, sista anmälningsdag 26 januari. Seminariet är
kostnadsfritt.
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SVERIGES MILJÖMÅL OCH AGENDA 2030

Drivkraft för tillväxt
och utveckling
Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt
och hållbar utveckling, för personer i ledande positioner
från näringsliv och offentlig verksamhet.

DU KAN VÄLJA att delta i någon av de tre heldagskonferenser
som arrangeras kl. 10–16 i Västerås, Jönköping och Sundsvall.
PÅ KONFERENSEN FÅR DU:
"" Verktyg för hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta
tillsammans kring miljö, tillväxt och hållbar utveckling.

28 MARS 2018 – SUNDSVALL

"" Inspiration av lärande exempel från kommuner, regioner
och företag.
"" Diskutera ledarskapets betydelse för tillväxt och ekologiskt
hållbar utveckling.
20 MARS 2018 – VÄSTERÅS

"" Aktuell information om statliga finansieringsformer och
regeringens uppdrag till regionala aktörer att integrera
klimat och miljö i tillväxtarbetet.
Vi återkommer med mer information men boka någon av
dagarna redan nu!

DELTAGARAVGIFT: 900 kr inkl. fika och lunch.

22 MARS 2018 – JÖNKÖPING

TILL ANMÄLAN

Läs mer på nästa sida
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PROGRAMMET UPPDATERAS LÖPANDE – EXEMPEL PÅ MEDVERKANDE:

VÄSTERÅS 20 MARS 2018

Grön tillväxt,
bra för företagens
konkurrenskraft
GUNILLA NORDLÖF
GUNILLA NORDLÖF
Generaldirektör
Tillväxtverket

MINOO AKHTARZAND
Landshövding
i Västmanlands län

DENISE NORDSTRÖM
Regionråd, ordförande
i Regionstyrelsen Västerås

KONFERENSEN I VÄSTERÅS ARRANGERAS I SAMARBETE MED REGION VÄSTMANLAND.

JÖNKÖPING 22 MARS 2018

Sveriges miljömål leder
oss mot Agenda 2030
och de globala 
hållbarhetsmålen
BJÖRN RISINGER

BJÖRN RISINGER
Generaldirektör,
Naturvårdsverket

PER SIMONSSON
Managing Director, 
Sustainable Business Hub

TIM BROOKS
Avdelningschef,
Tillväxtverket

KONFERENSEN I JÖNKÖPING ARRANGERAS I SAMARBETE MED KLIMATRÅDET JÖNKÖPINGS LÄN OCH REGION JÖNKÖPINGS LÄN.

"

SUNDSVALL 28 MARS 2018

Sverige borde
vara ett p
 ermanent
showroom för klimat
smarta lösningar och
förnybar teknik 
SVANTE AXELSSON

SVANTE AXELSSON
Nationell samordnare,
Fossilfritt Sverige

PÄR LÄRKERYD
VD, Norra
Skogsägarna

KONFERENSEN I SUNDSVALL ARRANGERAS I SAMARBETE MED REGION VÄSTERNORRLAND.

KONFERENSERNA ARRANGERAS AV L
 ÄNSSTYRELSERNA
I JÖNKÖPING, VÄSTMANLAND OCH VÄSTERNORRLAND,
RUS – REGIONAL UTVECKLING OCH SAMVERKAN I MILJÖMÅLSSYSTEMET, NATURVÅRDSVERKET OCH TILLVÄXTVERKET.
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CHRISTINA
BÅGE-FRIBORG
Head of Sustainable
Business, Sandvik AB

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-14
Tid:

2017-01-09 kl.08.30-11.05

Plats:

Regionens hus sal B

§9

Remiss: Handlingsplan 2018-2019 till Strategin
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län 2016-2025
Diarienummer: RJL 2017/3229

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Inkomma med kompletteringar och synpunkter angående
handlingsplan 2018-2019 till strategin tillsammans före en
jämlik hälsa efter att ärendet föredragits i nämnden.
Sammanfattning
Den regionala strategin och handlingsplanen ”Tillsammans för
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” antogs av
regionfullmäktige november 2015. Strategin sträcker sig fram till
och med 2025 och handlingsplanen revideras vartannat år. Tre
miljoner kronor per år avsätts till genomförande av aktiviteterna i
handlingsplanen.
Regionstyrelsens arbetsutskott har remitterat ovan rubricerade
handlingsplan till nämnderna FS, TIM och ANA för synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen arbetsutskott
2017-12-11
 Reviderad Handlingsplan jämlik hälsa 2018-2019
 Missiv och handlingsplan 2017-11-23
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att handlingsplanen föredras som ett
informationsärende vid nämnden och att nämnden därefter ges
möjlighet att inkomma med kompletteringar och synpunkter.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-14
Tid:

2017-01-09 kl.08.30-11.05

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239
Tid:

2017-12-11, kl 09:00-15:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 223

Handlingsplan 2018-2019 till Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län 2016-2025
Diarienummer: RJL 2017/3229
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott


Remitterar ovan rubricerade handlingsplan till nämnderna
FS, TIM och ANA för synpunkter. Härefter till styrelsen för
behandling.

Sammanfattning
Den regionala strategin och handlingsplanen ”Tillsammans för
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” antogs av
regionfullmäktige november 2015. Strategin sträcker sig fram till
och med 2025 och handlingsplanen revideras vartannat år.
Tre miljoner kronor per år avsätts till genomförande av
aktiviteterna i handlingsplanen.
Beslutsunderlag


Missiv och handlingsplan 2017-11-23

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet föreslår att nämnderna ska inlämna yttrande över
handlingsplanen.
Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet

Siw Kullberg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239
Tid:

2017-12-11, kl 09:00-15:00

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2015-11-24

RJL 2015/469

Tillsammans
för jämlik hälsa
och ett bra liv
i Jönköpings län
Regional strategi 2016-2025
Handlingsplan 2018-2019

Regionfullmäktige 2015-11-24
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Jesper Ekberg
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se
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Förord
”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”
År 2015 blev vi Region Jönköpings län. Hela tanken med regionbildningen är att
arbeta tillsammans för ett bra liv i en attraktiv region. En utgångspunkt är att sträva
efter en hållbar utveckling utifrån alla tre dimensioner – socialt, ekologiskt och
ekonomiskt. Det befolkningsinriktade arbetet för jämlik hälsa är naturligtvis en
central del. Regionen skriver i sin verksamhetsplan: Vår region ska vara den bästa
platsen att växa upp på.
På totalen blir vi friskare och lever allt längre, men samtidigt gäller inte den
utvecklingen alla invånare. Utmaningen är densamma i vårt län som nationellt och
internationellt - det handlar om gemensamma insatser för att minska skillnaderna
i hälsa. I Jönköpings län finns unika förutsättningar att lyckas genom den kraftfulla
samverkan som finns mellan länets kommuner, Region Jönköpings län,
arbetsgivare, föreningsliv, civilsamhälle, högskola och många fler.
Jag vill passa på att tacka alla involverade i framtagandet av strategi och
handlingsplan. Det har varit ett riktigt teamarbete från lokalt till regionalt plan.
Tillsammans har vi lagt grund för fortsatt samverkan och samlärande för ett bra liv
i en attraktiv region.

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
Region Jönköpings län
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Sammanfattning
Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har blivit allt bättre
samtidigt som hälsogapet mellan grupper i samhället är oförändrat eller ökar.
Detta har gjort att folkhälsovetenskapen de senaste åren, både globalt och
nationellt, har fokuserat på hur social hållbarhet, samhällsutveckling och jämlikhet
i hälsa hör ihop. Fokus har förflyttats från ”lika till alla” till att se människors
individuella behov och förutsättningar.
För att förbättra människans förutsättningar för ett bra liv krävs strategiskt arbete,
gemensamt fokus och kunskap om att hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen.
Med detta som utgångspunkt har Region Jönköpings län tagit initiativ till en
samverkansprocess med olika aktörer i länet. Syftet har varit att tillsammans ta
fram en strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.
Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län gäller år
2016-2025 och syftar till att integrera jämlik hälsa i politiska och verksamhetsnära
beslut, stärka samverkan och samlärande för folkhälsoarbete samt rikta insatser
till grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv. I Jönköpings län är
varje människa en möjlighet med unik kompetens som ska tas tillvara
Övergripande mål till 2025:




Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.
Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper1.
Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa

För att uppnå de övergripande målen krävs hänsyn till andra aktuella strategier,
program och handlingsplaner.
Strategin har tre strategiska mål och nio handlingsområden. Kopplat till strategin
finns en handlingsplan för 2016-2017 som utgår från de nio handlingsområdena
vars aktiviteter ska bidra till uppfyllandet av de strategiska målen.
Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning för en jämlik hälsa
Handlingsområde 1: Statistik och analys
Handlingsområde 2: Medborgarmedverkan
Handlingsområde 3: Hälsoekonomi
Handlingsområde 4: Förbättringsarbete och forskning

Skillnader i hälsa mellan olika grupper definieras i den här strategin som skillnader mellan
socioekonomiska (utbildningsnivå, inkomstnivå, social status) och geografiska faktorer samt de sju
diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
kön, könsöverskrivande identitet och uttryck, ålder samt funktionsnedsättning. (SKL, 2013)
1
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Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt
Handlingsområde 5: Samverkan och samlärande
Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet
Handlingsområde 6: Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
Handlingsområde 7: Försörjning och sysselsättning
Handlingsområde 8: Samhällsplanering och närmiljö
Handlingsområde 9: Äldres livsvillkor och hälsa
Framtagande och revidering av strategi och handlingsplan är en process i nära
samverkan med länets kommuner, representanter från civilsamhället och länets
övriga länsaktörer.
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Centrala begrepp
Hälsa
Hälsa kan uttryckas på flera olika sätt. Världshälsoorganisationens, WHO,
definition år 1948 var "Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt
välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom". (Janlert, 2000)
Hälsa är enligt Nordenfelt att må bra samt att ha tillräckligt med resurser för att
klara vardagens krav och för att förverkliga sina personliga mål. (Nordenfelt, 1991)
Folkhälsa
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl
nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar därför inte bara om att
hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som
möjligt. Folkhälsa är en resurs för samhället medan hälsa är en resurs för
individen. (Janlert, 2000)
Folkhälsoarbete
Folkhälsoarbete innebär systematiska och målinriktade hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för
hela befolkningen. (Janlert, 2000)
Hälsofrämjande åtgärder
Hälsofrämjande åtgärder innebär att stärka eller bibehålla människors fysiska,
psykiska eller sociala välbefinnande. (SKL, 2013)
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Förebyggande åtgärder innebär att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av
sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. (SKL, 2013)
Utgångspunkterna för folkhälsa och ojämlik hälsa sammanfaller i
Folkhälsokommitténs definition av hälsofrämjande arbete:
”Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjlighet att öka
kontrollen över sin hälsa och främja den. För att detta ska kunna uppfyllas måste
människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa
dessa möjligheter” (Socialdepartementet, 2000)
Funktionshinder och funktionsnedsättning
Funktionshinder definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning
innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar kan
vara svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i
arbetslivet, sociala relationer, fritids- och kulturaktiviteter, utbildning samt
demokratiska processer. Det handlar framför allt om bristande tillgänglighet i och
anpassning av omgivningen (MFD, 2014).
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Ojämlikhet i hälsa
Ojämlikhet i hälsa innebär orättfärdiga skillnader som kan undvikas. Det finns inga
biologiska eller psykologiska orsaker bakom dem. Snarare beror de på orättvisa
skillnader i de förutsättningar vi har när vi föds, lever, arbetar och åldras. Enligt
kommissionen för hälsans sociala bestämningsfaktorer (CSDH2) är definitionen av
ojämlikhet i hälsa systematiska skillnader som bedöms vara åtgärdbara genom
rimliga åtgärder (The commission on Social Determinants of Health, 2005). Ojämlik
hälsa kan även förklaras som ”skillnader i hälsotillstånd mellan grupper och
individer som är onödiga, möjliga att undvika och som dessutom anses orättvisa”.
(Janlert, 2000)
Skillnader i hälsa
Skillnader i hälsa har sin grund i de förhållanden där människor växer upp och
lever och i de system som tillämpas för att hantera ohälsa och sjukdom. Dessa
skillnader i hälsa är påverkbara och kan finnas i en eller flera av hälsans aspekter
mellan olika grupper som kvinnor, män, flickor, pojkar eller ha samband med
socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå, inkomstnivå, social status och
geografiska faktorer. Andra faktorer som också påverkar skillnader i hälsa utgår
från de sju diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet och uttryck,
ålder samt funktionsnedsättning. (WHO, 2008)
Social gradient
”Det finns en social gradient i hälsa – ju lägre en persons sociala position är, ju
sämre är hans eller hennes hälsa. Åtgärder skall rikta in sig mot att reducera
gradienten i hälsa. Att bara rikta in sig på de mest utsatta kommer inte att
reducera ojämlikheten i hälsa tillräckligt. För att reducera den sociala gradienten,
måste åtgärder vara universella, men med en omfattning och intensitet som är
proportionell till graden av utsatthet. Vi kallar detta proportionell universalism”.
(UCL, Institute of Health Equity, 2010)
Hälsans bestämningsfaktorer
Hälsan påverkas av olika faktorer som på olika sätt och på olika nivåer samspelar
med varandra och påverkar vår hälsa i positiv eller negativ riktning. Dahlgren och
Whiteheads (1991) modell för hälsans bestämningsfaktorer beskriver en struktur
för vilka faktorer i människors levnadsförhållande och levnadsvanor samt i
samhällsorganisationen som bidrar till hälsa och ohälsa. De tre individuella
faktorerna ålder, kön och arv bedöms icke påverkbara, medan övriga faktorer är
möjliga att påverka på individ, grupp och samhällsnivå. (Dahlgren G, 1991)

THE COMMISSION ON SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH, World Health Organization
http://www.who.int/social_determinants/resources/action_sd.pdf?ua=1 s.31-34
2
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Figur 1 Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer enligt Dahlgren och Whiteheads modell (1991).

Hållbar utveckling och dess olika dimensioner
Folkhälsobegreppet ansluter till begreppet hållbar utveckling, vilket är ett begrepp
som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast
förekommande definitionen av hållbar utveckling kommer ur
Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades
1987: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Hållbar
utveckling är när alla tre dimensionerna, social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet tillmäts lika stort värde. (Bruntlandkommissionen, 1987)
Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om samhällets förmåga att lösa sina problem och om
samspelet mellan myndigheter och civilsamhället. (Olsson, 2012) Det handlar
också om rättvisa, rättigheter, makt och välbefinnande samt om att bygga ett
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande behov uppfylls.
Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med materiella och mänskliga resurser
på lång sikt.
Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och
människans hälsa till vad de ”klarar av”. (Jacobsson)
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Normkritik
Normer är uppfattningar, idéer och oskrivna regler som formar människor i
relation till andra och samhället. Den som följer normen har makt och möjlighet
att antingen upprätthålla normen eller bidra till att den förändras. Normkritik
innebär att sätta fokus på makt för att synliggöra och ifrågasätta de normer som
påverkar människors uppfattning om vad som är normalt. När makten synliggjorts
kan ansvaret för förändringsarbetet läggas på rätt nivå. Den möjligheten finns på
såväl person- organisations – och samhällsnivå.
Genom att förändra strukturer, finns förutsättning för hållbara och långsiktiga
förändringar (Jämställ.nu. 2013)
Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna är universella alla människor, oavsett land, kultur och
sammanhang, är födda fria och har lika värde och rättigheter. Förenta nationerna
(FN) har slagit fast att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är av lika
stort värde som de medborgerliga och politiska rättigheterna och att dessa är
odelbara3.
De mänskliga rättigheterna inbegriper många delar i en människas liv och syftar till
att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. De inkluderar regler om
människors möjlighet att överleva, inbegripet föda och husrum, människors rätt
till sina innersta tankar och trosuppfattningar, skydd för familjen, frihet från tortyr
och slaveri, rätt till utbildning, yttrandefrihet och möjlighet att delta i landets
styrelse (Mänskliga rättigheter. 2015)
Interkulturell kompetens
I ämnet interkultur sker en fokusering på processer och skeenden i mötet mellan
individer, grupper och kulturer över kulturella gränser. Denna interaktion utgår
från alla människors lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk eller religiös
bakgrund. Det handlar om att skapa gemensamma spelregler som bygger på
erkännande, självreflektion, deltagande, identitet och insikten om ett ömsesidigt
bildningsbehov. Interkulturell kompetens förutsätter ett förhållningssätt till andra
som präglas av öppenhet och flexibilitet samt en medvetenhet och kunskap om
olika kulturella uttryck inklusive sina egna. (Stier, 2009)
Förbättringskunskap
Förbättringskunskap4 är ett samlat begrepp för teorier, metoder och verktyg vilka
används för att lyckas med förändringar som ska leda till hållbara förbättringar,
utveckling och innovation av verksamheter och arbetssätt. Utgångspunkten är små
steg i rätt riktning för att nå ständiga förbättringar. Exempel på metoder som
används är genombrottsmetodiken, coaching-modellen och sociala innovationer.
Mer information om de mänskliga rättigheterna finns på www.manskligarattigheter.se
Mer om förbättringskunskap finns att läsa på Qulturums hemsida. Qulturum är ett centrum för
utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Jönköpings län.
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=38344
3
4
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Forskning av förbättringskunskap bedrivs inom det tvärvetenskapliga
forskningsområdet förbättringsvetenskap. (Qulturum, Jönköping Academy)
Genombrottsmetodiken
Genombrottsmetodiken innebär att minska gapet mellan det vi vet genom t ex
forskning och det vi gör i praktiken. Metoden bygger på i stora drag på att ett
förbättringsområde identifieras och övergripande mål sätts. Tvärprofessionella
team sätts samman för att utifrån sitt nuläge sätta upp delmål och testa olika idéer
vilka bygger på många små förändringar över tid samt mäter om dessa bidrar till
förbättring. Teamen kombinerar förbättringsarbete på hemmaplan med
gemensamma samlingar för att lära av varandras erfarenheter. Ett centralt verktyg
i förbättringsarbetet är förbättringshjulet eller PGSA-hjulet som står för Planera,
Göra, Studera och Agera. (Qulturum)
Coaching
Coaching5 fokuserar på de färdigheter och kunskaper som bidrar till att en
människa har förmågan att få andra människor att växa och utvecklas. Coaching
bygger också på att i samverkan med andra människor utveckla de miljöer och
omgivningar där de befinner sig för att uppnå en förbättring genom nya
färdigheter, vanor, rutiner eller arbetssätt. (Qulturum)
Social innovation
Initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar, och som innefattar
innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt. Kan
vara allt från arbetsvillkor och utbildning till samhällsutveckling och hälsa. Det
civila samhället utvecklas och stärks. (Qulturum)
Samlärande
Samlärande bygger på delaktighet, kommunikation och mångfald av tankar och
idéer. Genom att samverka får vi utbyte av varandra som ger ett lärande både på
individ- och gruppnivå. (Qulturum)

Mer information om coaching finns på Qulturums webbplats,
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=40845#
5
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Minskade skillnader i hälsa – ett
enat mål från global till lokal nivå
Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har under lång tid
blivit allt bättre, vilket visar på att många insatser inom välfärdssektorn varit
lyckade. Dock har skillnader i hälsa inte förbättrats, tvärtom har hälsogapet mellan
olika samhällsgrupper ökat. Generellt har resursstarka personer, till exempel de
med längre utbildning, högre inkomst, eller födda i Sverige, bättre hälsa och
hälsosammare levnadsvanor. Det är också i dessa grupper som till exempel
medellivslängden ökat mest.
Minskade skillnader i hälsa finns tydligare på agendan globalt sedan
Världshälsoorganisationens (WHO) oberoende kommission för hälsans sociala
bestämningsfaktorer, publicerade forskningsrapporten ”Closing the gap in a
generation; health equity through action in the social determinants of health” år
2008. (WHO, Closing the gap in a generation. Health equity through action on the
social determinants of health. Final report , 2008) Kommissionen tillsattes mot
bakgrund av att WHO upplevde de stora globala hälsoklyftorna som oacceptabla
och ville ta en bred ansats för att komma till rätta med dem. Arbetet leddes av Sir
Michael Marmot och rapporten har därför populärt kommit att kallas
Marmotrapporten. Rapporten lyfter fram behovet av att se på helheten i det som
påverkar folkhälsan genom att fokusera på hur social hållbarhet,
samhällsutveckling och jämlikhet i hälsa hör ihop. Den visar också att ogynnsamma
sociala förhållanden är en nyckelfaktor bakom ohälsa, sjukdom och för tidig död. I
rapporten fastställs att det är möjligt att undvika en ojämlik hälsa:
”Ojämlikhet i hälsa går att undvika, eftersom den har sin grund i de förhållanden
under vilka människor växer upp, lever, arbetar och åldras och de system som
tillämpas för att hantera sjukdomar. De villkor under vilka människor lever och dör
påverkas i sin tur av politiska, sociala och ekonomiska krafter.” (WHO, 2008)
Kommissionen lämnade följande tre rekommendationer för att minska
ojämlikheten i hälsa.
1. Förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv.
2. Angrip den ojämna fördelningen av makt, pengar och resurser – globalt,
nationellt och lokalt.
3. Mät problemet, utvärdera åtgärderna och expandera kunskapsbasen. Utbilda
olika professioner i hälsans sociala bestämningsfaktorer och öka allmänhetens
medvetenhet om dessa.
Rätten till högsta uppnåeliga hälsa är en grundläggande rättighet. Den är
universell och ömsesidigt beroende av andra rättigheter. Med bristande och
skilda förutsättningar för att upprätthålla en god hälsa, inskränks individens
möjligheter att utöva andra mänskliga rättigheter. Rätten till högsta uppnåeliga
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hälsa utgår från FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och har
införlivats i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som
Sverige tillträtt. Rätten omgärdas av ett strikt förbud mot diskriminering i
utövandet.
Ett rättighetsperspektiv på hälsa förmedlar ett synsätt om att hälsan betingas
både av understöd från offentlig sektor, liksom friheter gentemot både den
offentliga och privata sektorn. Avseende friheterna är utgångspunkten att
individen har rätt att själv bestämma och kontrollera sin hälsa och kropp, liksom
att den kroppsliga integriteten ska vara oantastlig gentemot, exempelvis, fysiskt
våld eller tvångsvård. I fråga om understöd avses det offentligas ansvar att skydda
individen mot hälsofarliga ämnen, beteenden och miljöer, liksom att
tillhandahålla, genom hälso- och sjukvård och andra samhällstjänster, de rätta
förutsättningarna för att individen ska uppleva högsta uppnåeliga hälsotillstånd
(FN 2000).
De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt
för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och
dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga.” Agenda 2030 innehåller 17 mål för hållbar utveckling och 169
delmål.” Begreppet hållbar utveckling är centralt och syftar till en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Regeringskansliet, 2015)
2015 tillsatte regeringen en kommitté, Kommission för jämlik hälsa, som fick i
uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. Regerings
mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation ligger till
grund för kommissionens arbete.
Kommissionen förslår åtta målområden för en god och jämlik hälsa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontrollo, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
(Statens offentliga utredningar, 2017)

En viktig del i att kunna minska skillnaderna i hälsa är att alla medborgare känner
sig delaktiga i samhället. Det är också av stor betydelse att kunna påverka sin egen
tillvaro samt att ha makt över sin vardag. Individer som själva kan planera och
styra sina liv har i större utsträckning en bättre hälsa än de som inte kan detta.
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Dessa möjligheter är nära kopplade till i vilken grad individen upplever sig vara
delaktig i att kunna påverka i samhället. Genom att utgå från människors behov
och förutsättningar, tas personers unika kompetens och erfarenhet till vara.
Centralt för att uppnå en mer jämlik hälsa är att även involvera personer som
annars har svårt att göra sin röst hörd i samhället. Det är av stor vikt att
involveringen inte stannar vid integration utan resulterar i delaktighet. (SKL, 2013)
Se figur 2.
Figur 2 Modell för delaktighet

Bilden vill påminna om svårigheten för alla medborgare att vara delaktiga. Den illustrerar behovet
av att gå från segregation, integration till delaktighet för att kunna utjämna skillnader i hälsa.
Illustratör: Johanna Eriksson

I Jönköpings län har det sedan år 1998 funnits ett hälsopolitiskt program som
antogs av Landstinget i Jönköpings län och samtliga kommuner i länet.
Programmet har bidragit till ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande
folkhälsoarbete, byggt på samverkan i länet. Fokus i det hälsopolitiska
programmet ligger på ett brett hälsofrämjande arbete och riktade insatser som
bidrar till långsiktig och hållbar utveckling. De senaste årens forskning och
kunskapsunderlag pekar dock på att det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet, i högre utsträckning, behöver utgå ifrån
utmaningen att minska skillnader i hälsa. Insatserna ska även fortsättningsvis vara
både generella och riktade men fokus ska flyttas från ”lika för alla” till att utgå från
människors behov och förutsättningar. (WHO, Closing the gap in a generation.
Health equity through action on the social determinants of health. Final report ,
2008) (SKL, 2013)
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Kostnader för ojämlikhet i hälsa
De senaste åren har kopplingen mellan ekonomi och hälsa blivit allt tydligare.
Hälsa ses numera som en variabel som i hög utsträckning påverkar
humankapitalet. Om ett land, region eller kommun har en god folkhälsa bidrar det
till en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Sambanden är starka mellan
ohälsa och svag lokal ekonomi. Medellivslängden kan ses som ett väsentligt mått
på hur välfärdsstater lyckas skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor.
(Socialstyrelsen S. F., 2014)
Hälsoekonomiska beräkningar har visat att ojämlikhet i hälsa medför stora
kostnader för samhället, både i form av förlorade levnadsår, direkta kostnader för
t ex hälso- och sjukvård och sjukersättning samt indirekta kostnader som
produktionsbortfall (Västra Götalandsregionen 2011, Sirona Health Solutions
2015). En studie från Västra Götalandsregionen beräknade kostnaden för
ojämlikhet i hälsa till 1600 förtida dödsfall, drygt 27000 förlorade levnadsår, ett
produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor samt en förlust i hälsa
motsvarande 13,9 miljarder kronor per år i regionen (Västra Götalandsregionen
2011). Sirona Health Solutions har, på SKLs uppdrag, beräknat kostnaderna för
ojämlikhet i prevalens av rökning, fetma och avsaknad av tillit till andra, i tre
landsting/regioner. De kom bland annat fram till att socioekonomiska skillnader i
prevalens av dagligrökning kostar ca 150 miljoner kronor årligen i Halland. Vidare
konstateras att alla besparingar som är möjliga genom att utjämna dessa
skillnader är fördröjda och kräver långsiktiga investeringar för att kunna realiseras
i framtiden. Detta då minskningen av insjuknande i sjukdomar, relaterade till t ex
rökning, kommer många år efter minskningen i prevalens av rökning. (Sirona
Health Solutions 2015).
En viktig del i arbetet för en jämlik hälsa och minskade skillnader i hälsa är att
organisationer ökar sin kunskap om hur ekonomiska beräkningar kan göras, vilka
möjligheter som finns med sociala investeringar samt tar fram system som gör det
möjligt att använda budgeten som ett styrmedel. (SKL, 2013)

Nulägesanalys
Det finns idag mycket statistik att tillgå som visar på skillnader mellan kön, ålder
och kommuner. Dock är det fortfarande svårare att ta fram lokal statistik vad
gäller till exempel födelseland, socioekonomiska grupper och
funktionsnedsättning. Som en del i arbetet att minska skillnaderna i hälsa i
Jönköpings län presenteras här ett urval av statistik på nationell nivå och länsnivå.
Detta har varit ett av underlagen för de prioriteringar som gjorts i denna strategi
och kommer under perioden 2016-2025 utvecklas vidare och följas kontinuerligt.
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Skillnader i hälsa i Sverige
Generellt är personer med längre utbildning, högre inkomst, i högre samhällsskikt
eller födda i Sverige friskare och lever längre. Det är också i dessa grupper som till
exempel medellivslängden ökat mest. År 2012 skiljde det fem år i förväntad
återstående medellivslängd vid 30 års ålder mellan kvinnor med grundskole- och
eftergymnasial utbildning i Sverige. Dessa skillnader återfinns även hos män.
Noterbart är också att ökningen i medellivslängd varit större för kvinnor med
eftergymnasial utbildning jämfört med kvinnor med högst grundskoleutbildning
under de senaste 20 åren. (Folkhälsomyndigheten, 2014)
Diagram 1 Utvecklingen av livslängd mellan grupper med olika utbildning

Bilden illustrerar förväntad återstående medellivslängd vid 30 års ålder fördelat efter högsta
fullföljda utbildning. Kvinnor och män, perioden 1992 – 2012. I denna beräkning är utlandsfödda
exkluderade på grund av metodproblem, bland annat att uppgift om utbildning saknas för många
utlandsfödda i SCB:s register. Källa: SCB

När det gäller insjuknande i hjärtinfarkt finns skillnader mellan grupper med olika
utbildningslängd. Insjuknandet har minskat i alla grupper under de senaste
decennierna, men skillnaden mellan grupperna kvarstår. Motsvarande mönster
ses för dödlighet i akut hjärtinfarkt, dock tycks skillnaderna mellan grupperna ha
minskat något över tid. (Socialstyrelsen, 2014)

Skillnader i hälsa i Jönköpings län
Socioekonomiska grupper
I Jönköpings län finns tydliga skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan olika
socioekonomiska grupper. Individer som arbetar, är födda i Sverige och har
eftergymnasial utbildning rapporterar i högre utsträckning bra hälsa och
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levnadsvanor jämfört med övriga grupper. Nedan presenteras ett urval av data, se
också bilaga 1.
Födelseland
Andelen med bra eller mycket bra självskattat allmänt hälsotillstånd är betydligt
högre bland vuxna födda i Sverige (78 procent) jämfört med födda i övriga Europa
(68 procent) respektive födda utanför Europa (64 procent). Även när det gäller
självskattad tandhälsa finns stora skillnader mellan grupperna. Bland individer
födda i Sverige har 81 procent ganska bra eller bra tandhälsa jämfört med 66
respektive 61 procent bland individer födda i övriga Europa respektive övriga
världen. För andel vuxna med fetma (BMI6≥30 kg/m2) ses samma mönster. Den
psykiska ohälsan har ökat under senare år och andelen som rapporterar besvär av
ängslan, oro eller ångest är 27 procent bland dem födda i Sverige, 36 procent
bland dem födda i övriga Europa och 41 procent bland dem födda i övriga världen.
Sysselsättning
Andelen som rapporterar bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd skiljer sig
avsevärt mellan personer som arbetar, är arbetslösa/i arbetsmarknadsåtgärd eller
sjukskrivna/har sjukersättning. I gruppen sjukskrivna/ har sjukersättning skattar 21
procent sitt allmänna hälsotillstånd som bra/mycket bra jämfört med 58 procent i
gruppen arbetslösa/i arbetsmarknadsåtgärd och 82 procent i gruppen som
arbetar.
Bland ungdomar i skolår 9 finns skillnader i allmänt hälsotillstånd vid indelning
efter föräldrarnas sysselsättning. Ungdomar vars föräldrar arbetar rapporerar i
större utsträckning bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd (86 procent) jämfört
med ungdomar med minst en arbetslös (75 procent) eller sjukskriven (71 procent)
förälder.
När det gäller levnadsvanor finns skillnader mellan grupperna. Rökning är betydligt
vanligare bland sjukskrivna och arbetslösa både bland ungdomar och vuxna. Andel
i skolår 9 som röker är 10 procent bland dem vars föräldrar arbetar, 15 procent
bland dem med minst en arbetslös förälder och 22 procent bland dem med minst
en sjukskriven förälder. Motsvarande siffror bland vuxna är 6, 15 respektive 17
procent. För psykisk ohälsa finns de största skillnaderna mellan de som arbetar
och de övriga två grupperna. Bland vuxna som arbetar är det 10 procent som
känner sig stressade. Motsvarade andelar för övriga grupper är 27 procent
(arbetslösa) respektive 25 procent (sjukskrivna).
Utbildning
Vid indelning efter utbildningslängd framträder också socioekonomiska skillnader i
självrapporterat allmänt hälsotillstånd. Av de med högskoleutbildning anger 80
procent bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd jämfört med 76 och 69 procent
bland de med högst gymnasie- respektive grundskoleutbildning. Tydliga skillnader

6

BMI = Body Mass Index. Vikten i kg/längden i m2.
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i samma riktning ses också när det gäller förekomst av fetma, högt blodtryck,
dagligrökning samt riskbruk av alkohol. Andelen med fetma varierar mellan 14 och
27 procent och högt blodtryck mellan 24 och 36 procent, där förekomsten är lägst
bland högskoleutbildade och högst bland grundskoleutbildade. När det gäller
dagligrökning och riskbruk av alkohol är även det mer vanligt förekommande i
gruppen med grundskoleutbildning: 14 procent röker dagligen jämfört med 7
procent bland gymnasieutbildade och 3 procent bland högskoleutbildade.
Motsvarande siffror för riskbruk av alkohol är 17 (grundskola), 15 (gymnasiet)
respektive 8 procent (högskola).

Skillnader i hälsa mellan andra grupper
Kön
Det finns skillnader i hälsa mellan män och kvinnor i länet. Kvinnor har betydligt
högre ohälsotal (Försäkringskassans mått på antal dagar som ersatts av
sjukförsäkringen), fler fallolyckor bland äldre och rapporterar något sämre
hälsotillstånd än män. Däremot insjuknar män i större utsträckning i
cancersjukdom, hjärtinfarkt och stroke samt rapporterar fler ohälsosamma
levnadsvanor än kvinnor.
Geografi
Det finns också skillnader i hälsa mellan länets kommuner, till exempel finns stora
skillnader i ohälsotalet och våldsbrott. Dessa geografiska skillnader redovisas
tillsammans med skillnader mellan könen, socioekonomiska grupper respektive
åldersgrupper i bilaga 2. (Region Jönköpings län, 2015)
Funktionsnedsättning
En tidigare nationell rapport visade på betydligt sämre fysisk och psykisk hälsa i
gruppen funktionsnedsatta jämfört med övriga befolkningen (Statens
folkhälsoinstitut 2008). I Jönköpings län har 20 procent av befolkningen en
funktionsnedsättning enligt den definition som användes i denna rapport.
Ålder
Upplevelsen av att ha en god allmän hälsa minskar med stigande ålder. För psykisk
välbefinnande är sambandet det motsatta, äldre har en bättre självskattad psykisk
hälsa jämfört med unga (Hälsa på lika villkor, 2014).
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Folkhälsoarbetet i regional och
lokal samverkan
Efter antagandet av det hälsopolitiska programmet i Jönköpings län (Landstinget,
1998) år 1998 etablerades folkhälso-/hälsoråd, brottsförebyggande råd,
välfärdsråd eller motsvarande i nästan samtliga kommuner i länet. Dåvarande
landstinget tillsatte mer personella resurser för att stödja det lokala
folkhälsoarbetet i kommunerna och öka samverkan. Flera av kommunerna tillsatte
också egna resurser för folkhälsoarbetet. I dagsläget ser organisationen för arbetet
med folkhälsa, jämlik hälsa och hållbar utveckling olika ut mellan kommunerna vad
gäller styrning, ledning, finansiering och ansvariga tjänstemän. Varje kommun har
en samverkanspart från sektion Folkhälsa vilken tillsammans med kollegor inom
sektionen och i samverkan med kommunerna erbjuder stöd utifrån kommunernas
behov.
Under arbetet med att ta fram strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra
liv i Jönköpings län” har kommunerna varit delaktiga och haft med lokala team. I
processen har också nyckelpersoner från civilsamhället och länsaktörer. Under
processen har det pågått en dialog mellan sektionen Folkhälsa och respektive
kommun om hur de organisatoriska formerna för folkhälsoarbetet kan se ut samt
hur arbetet med att minska skillnaderna i hälsa kan integreras i ordinarie styrning
och ledning. Dialogen bidrar till att det regionala och lokala folkhälsoarbetet drar
åt samma håll samt får stöd och utbyte av varandra.
Hälso- och sjukvården i länet har i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande. Primärvården har ett särskilt uppdrag att aktivt delta i det
lokala folkhälsoarbetet för att minska skillnaderna i hälsa. Det ger ökade
möjligheter för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i samverkan
med andra aktörer i närsamhället. (Budget 2016, Region Jönköpings län).

Region Jönköpings län
Nedan beskrivs den politiska organisationen, samarbetsformer med kommunerna i
Region Jönköpings län samt vilken plats folkhälsa och jämlik hälsa har i dessa.
Övergripande frågor som demokrati, omvärldsbevakning, forskning och
internationella relationer, liksom strategiska frågor och ägarfrågor gällande bolag,
stiftelser med mera är regionstyrelsens ansvar. Regionstyrelsens arbetsutskott
bereder ärenden som berör flera nämnder, till exempel jämlikhet och
övergripande folkhälsofrågor.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård har folkhälsa som ett ansvarsområde. De
strategier och åtgärder som finns inom folkhälsoarbetet spänner dock över alla tre
nämnder.

20
33

Kommunalt forum är en mötesplats och kontaktyta mellan Region Jönköpings län
och länets kommuner för dialog och samverkan samt samråd inför de beslut som
ska fattas inom regionkommunen. Det består av regionråden samt
kommunstyrelseordförande från varje kommun. Kommunalt forum arbetar med
ärenden inom så väl folkhälsa och sjukvård som regional utveckling.
Figur 3 Politisk organisation för Region Jönköpings län

Bilden illustrerar strukturen för den politiska organisationen i Region Jönköpings län.

Kommunchefsgruppen förbereder ärenden till Kommunalt Forum.
Regiondirektören leder kommunchefsgruppen där även representanter från
Högskolan i Jönköping och Länsstyrelsen finns med. Kommunchefsgruppen har
också varit delaktig i framtagandet av strategin och blir även fortsättningsvis en
viktig plats för förankring och dialog för arbetet med folkhälsa och jämlik hälsa.
På nästa sida illustreras organisationen för samverkan inom folkhälsa och sjukvård,
socialtjänst och skola. REKO-gruppen (ledningsgruppen för samverkan Region
Jönköpings län – kommun) består av hälso- och sjukvårdsdirektörer, socialchefer
och skolchefer. De bär det samlade samverkansansvaret utifrån de tre
strategigrupperna barn och unga, psykiatri och missbruk samt äldre. I
strategigrupperna finns ledningsfunktioner samlade och folkhälsa är prioriterat
som ett område som ska ingå i samtliga strategigrupper. Via länsdelsgrupper och
arbetsgrupper skapas förutsättningar för utveckling och spridning av framgångsrikt
arbete.
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Figur 4 Ledningssystem för samverkan inom folkhälsa och sjukvård, socialtjänst
och skola

Bilden illustrerar strukturen för länets ledningssystem för samverkan. Kommunalt forum är en
mötesplats för politiker i region och kommuner. Folkhälsa, funktionsnedsättning och e-hälsa ska
tydligt finnas med i de tre strategigrupperna barn och unga, psykiatri och missbruk samt äldre.

.
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Andra strategier, program och
handlingsplaner
I Jönköpings län finns många olika aktörer och initiativ som arbetar för en bättre
folkhälsa och mer jämlik hälsa. För att nå framgång i folkhälsoarbetet behövs ett
gemensamt ansvarstagande mellan offentlig sektor, ideella krafter och den
enskilda människan. Det är därför angeläget att de strategier, program och
handlingsplaner som finns i Jönköpings län kompletterar varandra, samordnas och
hittar gemensamma beröringspunkter. Den regionala strategin ”Tillsammans för
en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” kan med fördel vara en grund vid
framtagande av nya strategier, program och handlingsplaner på kommun- och
länsnivå.
Vid framtagandet av strategi och handlingsplan har hänsyn tagits till befintliga
strategier, program och handlingsplaner. I slutet av dokumentet finns en
sammanställning över merparten av dessa tillsammans med en kort
presentationstext.

Vägen till strategi och handlingsplan
På uppdrag av den politiska ledningen i Region Jönköpings län och genom
förankring i Läns-LAKO (numera Kommunalt Forum) tog sektionen Folkhälsa,
Region Jönköpings län, initiativ till en samverkansprocess mellan olika aktörer med
målet att ta fram en regional strategi med handlingsplan. Utgångspunkten har
varit Marmotrapporten, Agenda 2030, Slutbetänkandet av Kommissionen för
jämlik hälsa och tillgänglig statistik samt olika aktörers samlade kunskap och
erfarenheter. Fokus är att minska skillnaderna i hälsa och att rikta insatser och
resurser till de som behöver dem bäst.
Utmaningen att minska skillnaderna i hälsa ägs gemensamt av en rad aktörer. En
samverkansprocess initierades av Region Jönköpings län, sektionen Folkhälsa, som
bjöd in länets kommuner, civilsamhälle och berörda länsaktörer för framtagandet
av strategin. Ett tydligt syfte med processen var och är att stödja en utveckling av
det lokala arbetet parallellt med framtagandet av länsövergripande strategier.
Samverkansprocessen för framtagandet av strategi och handlingsplan inriktades
på att det är de lokala och vardagsnära behoven som är utgångspunkten för stödet
från regional och nationell nivå, inte tvärt om. Strategin med dess handlingsplan
ska vara ett stöd för det lokala arbetet för jämlik hälsa och ett bra liv, på samma
sätt som länsstrategier behöver anpassas till den nationella nivån.
Figur 5 Lokala behov som utgångspunkt
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Bilden illustrerar hur olika strategier och handlingsplaner stödjer varandra på olika nivåer i
samhället och hur de i sin tur bidrar till att vara ett stöd för den enskilda medborgaren.

Samverkansprocessen var inspirerad av genombrottsmetodiken som är ett
beprövat arbetssätt där team varvar gemensamt arbete med förbättringsarbete
på hemmaplan.
Vid kick-off-konferensen den 24 oktober 2013 visades en filmad bussresa genom
olika stadsdelar i Jönköping där skillnader i hälsa illustrerades. Parametrar för
bland annat andel utlandsfödda och andel förvärvsarbetande förändrades
markant beroende på vilka busshållplatser som passerades. Efter konferensen
samlades team från varje kommun, representanter från olika länsaktörer och
civilsamhället vid tre länsdialoger för att tillsammans arbeta fram innehållet i
strategi och handlingsplan. Parallellt med samverkansprocessen har varje aktör
som deltagit förankrat och arbetat vidare inom sin egen organisation mellan
länsdialogerna. Sektionen Folkhälsa har hållit ihop arbetet och haft kontinuerlig
dialog med de olika aktörerna på olika sätt, bland annat genom lokala träffar i
varje kommun. Efter länsdialogerna tillsattes en mindre arbetsgrupp med
kontaktpersoner som fortsatte arbeta med strategin och handlingsplanen.
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Figur 6 Samverkansprocessen illustrerad som en bussresa

Bilden visar samverkansprocessen från kick-off konferensen den 24 oktober 2013 till sista stora
samverkansmötet, länsdialog 3, våren 2014.

Revideringen av handlingsplanen för 2018-2019 har pågått under 2017. Sektionen
Folkhälsa har besökt kommunerna för dialog kring det fortsatta arbetet med att
utjämna skillnader i hälsa, förankrat förslag i ledningssystemet för samverkan, haft
avstämningar med processledare för respektive handlingsområde samt
arbetsgrupperna kopplade till dessa. Avstämningar har även skett med ansvariga
för den Regionala utvecklingsstrategin, Program för hållbar utveckling samt med
Länsstyrelsen.

25
38

Regional strategi 2025
De mål och insatser som prioriterats i denna strategi med tillhörande
handlingsplan utgår ifrån befintligt statistiskt underlag, internationella och
nationella rekommendationer, forskning och beprövad erfarenhet. Detta har vägts
samman med det som framkommit från länsdialoger, kontaktpersonsträffar,
gruppträffar inom varje handlingsområde, kontakt med nyckelpersoner inom olika
organisationer i länet samt vid uppföljningsmöten i kommunerna.
Samverkansprocessen med att ta fram en gemensam strategi för jämlik hälsa har
inneburit att många har varit involverade vilket bidragit till ett stort engagemang.
Flera aktörer har redan påbörjat eget arbetet med att hitta bra strukturer för att
minska skillnaderna i hälsa.
Strategin vänder sig till länsövergripande och lokala aktörer samt medborgare som
kan bidra till en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län
Syftet med strategin:
1. Integrera jämlik hälsa i politiska och verksamhetsnära beslut.
2. Stärka samverkan och samlärande samt involvera medborgare i
folkhälsoarbetet.
3. Rikta insatser till grupper7 i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv.
Den regionala strategin innehåller övergripande mål, strategiska mål och
handlingsområden samt revidering och uppföljning.

Övergripande mål till 2025
Strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” tar sin
utgångspunkt i att varje människa är en möjlighet. Tillsammans förbättrar vi
livsvillkoren där medborgaren lever, lär, arbetar och leker. Alla medborgare ska ha
bästa möjliga förutsättningar att kunna påverka sitt liv och därmed sin hälsa.




Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.
Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper.
Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa

Skillnader i hälsa mellan olika grupper definieras i den här strategin som skillnader mellan
socioekonomiska (utbildningsnivå, inkomstnivå, social status) och geografiska faktorer samt de sju
diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
kön, könsöverskrivande identitet och uttryck, ålder samt funktionsnedsättning. (SKL, 2013)
7
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Strategiska mål och handlingsområden
De övergripande målen påverkas genom arbete med strategins tre strategiska mål
och nio handlingsområden, vilka är ömsesidigt beroende av varandra.
Handlingsområde ett till fem är grundläggande för övriga områden och utgör ett
stöd för prioritering och ledning av de handlingsområden som finns under
strategiskt mål 3. Strategiskt mål 2 ska hålla samman arbetet med strategin, skapa
innovativa mötesplatser och bidra till erfarenhetsutbyten. Samverkan och
samlärandet ska fokusera på utmaningen att de insatser som görs faktiskt gör
skillnad.
Samtliga handlingsområden och dess aktiviteter ska genomsyras av ett
rättighetsperspektiv, ett normkritiskt och interkulturellt förhållningssätt och
insatserna som görs ska anpassas i utformning och omfattning utifrån gruppers8
olika behov.
Figur 7 Illustration av strategins mål och handlingsområden

Bilden illustrerar att vi tillsammans reser mot målen att förbättra livsvillkoren och minska
skillnaderna i hälsa för olika grupper i samhället. De blå skyltarna visar strategiskt viktiga
handlingsområden som gör det möjligt att prioritera och utveckla insatser i handlingsområde 6-9.
Mötesplatserna i handlingsområde 5 håller ihop arbetet och ska bidra till bättre samverkan och
samlärande.

Skillnader i hälsa mellan olika grupper definieras i den här strategin som skillnader mellan
socioekonomiska (utbildningsnivå, inkomstnivå, social status) och geografiska faktorer samt de sju
diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
kön, könsöverskrivande identitet och uttryck, ålder samt funktionsnedsättning. (SKL, 2013)
8
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Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning
för en jämlik hälsa
Folkhälsa och jämlik hälsa ska ha en tydlig plats i regionala och lokala
ledningsstrukturer. Organisationer ska ha strukturer, verktyg och arbetssätt som
bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar för att minska skillnaderna i hälsa.
De beslut som tas och det arbete som görs ska genomsyras av en hög grad av
delaktighet.
De handlingsområden som finns under strategiskt mål 1 handlar om att påtagligt
förbättra processerna för hur vi använder statistik och gör analyser, ökar
medverkan från de människor som berörs av insatserna, utvecklar förmågan att
leda och prioritera hälsoekonomiskt samt omsätter förbättringsarbete och
forskning på ett systematiskt sätt.
Handlingsområden
1. Statistik och analys
2. Medborgarmedverkan
3. Hälsoekonomi
4. Förbättringsarbete och forskning

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt
och lokalt
För att öka förutsättningarna för jämlik hälsa och ett bra liv behövs bättre och
effektivare samverkan och ett samlärande mellan civilsamhället, länets
kommuner, Region Jönköpings län och andra länsaktörer. Samverkan ska också
utvecklas till att vara mer behovsstyrd utifrån att minska skillnaderna i hälsa.
Innovativa sätt att mötas för ett bättre samlärande är viktigt för att sprida goda
exempel och erfarenheter i länet. Den samverkan och det samlärande som ryms
inom strategiskt mål två ska ses som ett komplement till redan befintliga
länsövergripande forum och nätverk för samverkan. En viktig del är att hålla ihop
och följa upp arbetet och insatserna som ska genomföras under strategins
tidsperiod 2016-2025. En annan viktig del är att kontinuerligt sammanfatta vilka
behov som finns på lokal nivå och utifrån det samordna relevanta insatser som gör
skillnad.
Handlingsområde
5. Samverkan och samlärande

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela
livet
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska anpassas i utformning
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och omfattning utifrån gruppers9 olika behov. Det handlar om att rätt insats
genomförs till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. För barn och unga är
barnkonventionen särskilt betydelsefull där tidig upptäckt av behov hos barn är
viktigt. För äldres livsvillkor och hälsa inriktas arbetet på hur vi tillsammans kan
skapa förutsättningar för att fler ska få vara friska och aktiva längre upp i åldrarna.
För individer i arbetsför ålder är det viktigt att få möjlighet att delta i arbetslivet
efter sin egen förmåga eller att ha en annan meningsfull sysselsättning. Det är
också viktigt att ha social och ekonomisk trygghet för att kunna försörja sig själv.
Samhällsplanering och insatser för att förbättra naturliga och bebyggda miljöer i
människors närmiljö kan bidra till en god och jämlik hälsa i befolkningen. Tillgång
till natur, parker och grönområden är viktigt för människors hälsa och
välbefinnande. En meningsfull fritid och tillgång till att kunna utöva ett aktivt
friluftliv är också viktiga delar.
Handlingsområden
6. Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
7. Försörjning och sysselsättning
8. Samhällsplanering och närmiljö
9. Äldres livsvillkor och hälsa
Åldersintervall
Följande åldersintervall används i den här strategin:




Barn och unga 0-17 år
Unga vuxna 18-29 år
Äldre 65 år och uppåt

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
God kommunikation bygger på vår förmåga att förstå vad länsinvånare,
medarbetare, samarbetsparter och andra intressenter behöver och vill veta.
Förmågan att kommunicera är avgörande för att vi ska kunna nå strategiska mål
och vision.
En allt mer digitaliserad värld i ständig förändring ställer krav på en
kommunikation i ständig utveckling. Valet av innehåll, kanal och kontaktyta måste
säkerställas utifrån olika målgruppers och aktörers behov. Befintliga kanal- och
kommunikationsstrategier behöver omsättas i arbetet för en mer jämlik hälsa.

Skillnader i hälsa mellan olika grupper definieras i den här strategin som skillnader mellan
socioekonomiska (utbildningsnivå, inkomstnivå, social status) och geografiska faktorer samt de sju
diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
kön, könsöverskrivande identitet och uttryck, ålder samt funktionsnedsättning. (SKL, 2013)
9
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Revidering och uppföljning
Strategin följs upp genom att följa ett antal indikatorer som ska ge återkoppling på
att insatserna bidrar till att uppfylla de övergripande målen. Indikatorerna följs
upp årligen eller så ofta som är lämpligt. Revidering av strategin görs 2025.
Handlingsplanen revideras vartannat år i dialog med regionala och lokala aktörer
och genom medborgarmedverkan. Kontinuerlig uppföljning sker inom respektive
handlingsområde via avstämningsrapporter som sedan utgör underlag för
revideringen. Handlingsområde fem, samverkan och samlärande, håller samman
det löpande arbetet inom respektive handlingsområde.
Data för att följa indikatorerna inhämtas från nationella, regionala och lokala
källor. Indikatorerna kommer brytas ned på kön, ålder och socioekonomiska
variabler för respektive kommun där så är möjligt och lämpligt.
Brist på tillförlitlig och tillgänglig data på gruppnivå har identifierats i framtagandet
av denna strategi med tillhörande handlingsplan och är därför ett angeläget
förbättrings- och utvecklingsområde. Detta medför att det under arbetets gång
kan komma att läggas till indikatorer som anses vara viktiga för att kunna följa
utvecklingen i hälsa och se om skillnaderna minskar.
Indikatorer för att följa det övergripande målet, ”Livsvillkoren har förbättras för
alla invånare i Jönköpings län”, är:









Andel elever i skolår 9 som är behöriga till gymnasiet
Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år
Andel arbetslösa av befolkningen 16-64 år
Andel arbetslösa av befolkningen 18-24 år
Andel långtidssjukskrivna av befolkningen 16-64 år
Andel invånare 0-19 år i socioekonomiskt utsatta familjer
Anmälda våldsbrott
Andel ekonomiskt utsatta äldre

Indikatorer för att följa det övergripande målet, ”Skillnaderna i hälsa har minskat
mellan olika grupper10”, är:





Återstående medellivslängd vid födseln
Självskattat allmänt hälsotillstånd
Andel som röker
Andel med riskbruk av alkohol

Skillnader i hälsa mellan olika grupper definieras i den här strategin som skillnader mellan
socioekonomiska (utbildningsnivå, inkomstnivå, social status) och geografiska faktorer samt de sju
diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
kön, könsöverskrivande identitet och uttryck, ålder samt funktionsnedsättning. (SKL, 2013)
10
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Andel ungdomar som intensivkonsumerar alkohol
Andel med övervikt och fetma
Andel med psykisk ohälsa

Det övergripande målet ”Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva
främja sin hälsa” följs upp via en särskild redovisning av genomförda aktiviteter i
samband med revideringen av handlingsplanen.
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Andra strategier, program och
planer som bidrar till arbetet för
jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län
Det finns flera initiativ, internationella, nationella och regionala strategier som
bidrar till arbetet för en förbättrad och jämlik hälsa i Jönköpings län. Till dessa hör
bland annat:

Internationella och nationella
Gör jämlikt- gör skillnad
Landsting, regioner och 20 kommuner har arbetat tillsammans med SKL i Samling
för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa under 2011 - 2013. Arbetet
resulterade i fem rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den
sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.
http://www.skl.se/download/18.60cfc024148311288823355/1409646611579/SKL
+Rapport+G%C3%B6r+j%C3%A4mlikt++g%C3%B6r+skillnad%21+fullversion+2013.pdf
WHO: s rapport ”Closing the Gap in a generation” av Sir Michael Marmot
WHO såg de stora globala hälsoklyftorna som oacceptabla och ville ta en bred
ansats för att komma tillrätta med dem. En kommission tillsattes som leddes av
Marmot. Kommissionens rapport är ett av de viktigaste dokument som skrivits på
hälsoområdet under de senaste decennierna. I vissa delar av världen ökar
medellivslängden och folkhälsan blir bättre medan den stagnerar i andra.
Också inom länderna finns mycket stora hälsoklyftor som är nära förbundna med
sociala förhållanden – hälsans sociala bestämningsfaktorer.
”Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation- Jämlikhet i hälsa genom
påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna”
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_CSDH_08.1_swe.pdf?ua=1
(sammanfattning av rapporten på svenska)
WHO, policy och strategi Health 2020
Europaregionen inom WHO har tagit fram en policy och strategi som utgör
Europas ramverk för hälsa och välmående. Det övergripande målet är att förbättra
hälsan för alla och att minska ojämlikhet i hälsa.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020Long.pdf?ua=1
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”Report on health inequalities in the EU”
Rapporten redogör för EU-kommissionens åtgärder och genomförande för att
minska olikheterna i hälsa i EU.
http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/report_healthinequalities_s
wd_2013_328_en.pdf
Malmökommissionen
Våren 2011 tillsattes en politiskt oberoende grupp med mål att ta fram strategier
för att minska skillnader i hälsa hos Malmös invånare. Gruppen fick namnet
Malmökommissionen. Uppdraget är att ta fram ett vetenskapligt underlag för hur
Malmöbornas hälsa ska kunna förbättras långsiktigt. Rapporterna ligger till grund
för politiska beslut i regionen. http://malmo.se/kommission

Regionala
Regional utvecklingsstrategi (RUS)
RUS – Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping » 2025, fastställdes av
Regionstyrelsen den 20 juni 2013. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en
vägvisare för regionens, det vill säga Jönköpings läns, samlade utvecklings- och
tillväxtarbete. Strategin pekar ut vad som krävs för att Region Jönköping ska bli en
framgångsrik och växande region till år 2025.
Det regionala utvecklingsarbetet och de resurser som satsas från regionen, staten
och EU ska vägledas av prioriteringarna i RUS. Hänsyn ska tas till alla
hållbarhetsdimensioner för en god livsmiljö, ökad jämställdhet, jämlikhet och
mångfald.
Alla utvecklingsinsatser ska bidra till att förbättra möjligheterna för länets
invånare att leva av, d.v.s. näringslivstillväxt och fler sysselsatta, och att leva i,
d.v.s. inkludering och livsmiljö.
http://www.rjl.se/Om-regionen/om-organisationen/Region-Jonkopings-lansuppdrag/RUS-regional-utvecklingsstrategi/
På väg mot jämställdhet. Strategi för jämställdhetsintegrering i Jönköpings län
2014-2018
Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella
jämställdhetspolitik.
Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Strategin anger en riktning och utgör ett stöd för
länets arbete mot jämställdhet. I strategin berörs folkhälsa särskilt i
fokusområdena Mäns våld mot kvinnor samt Jämställd hälsa. Strategin är
framtagen av Länsstyrelsen inom ramen för Jämställdhetsrådet i Jönköpings län;
ett samverkansråd med syfte att vara samordnande och pådrivande i länets
jämställdhetsarbete. Rådet leds av landshövdingen och rådets ledamöter
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representerar myndigheter, näringsliv och idéburna organisationer.
http://lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/
Handikappolitiskt program Landstinget i Jönköpings län
Det handikappolitiska programmet ska se till att landstinget blir ett föredöme i
arbetet med att underlätta livsvillkoren för människor med olika former av
funktionsnedsättning. Helhetssyn och samordning är viktiga utgångspunkter, men
det handlar också om attityder, förhållningssätt och bemötande.
http://plus.rjl.se/box_files/box38734/handikappolitiskt_program_2003.pdf
Program för hållbar utveckling 2013-2016 – utifrån ett miljöperspektiv
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar miljöutveckling som är
hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i centrum, agerar klimatsmart och
har 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 och att minimera påverkan på miljön.
http://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Miljo-och-hallbar-utveckling/
Regional kulturplan 2015-2016
Under 2014 formuleras den regionala kulturplanen 2015-2017 för Jönköpings län.
Den regionala kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument för vad det
regionala konst- och kulturlivet ska ha för inriktning de kommande tre åren. Den
regionala kulturplanen för Jönköpings län är en plan för utvecklingen av kulturen i
länet och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.
http://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur-i-lanet/Regional-kulturplan/

Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län 2014-2018
Inom ramen för Jämställdhetsrådet i Jönköpings län har ett stort antal aktörer
tagit fram ett gemensamt underlag för samverkan mot våld i nära relationer.
Syftet med samverkansplanen är att genom samverkan utveckla länets arbete mot
våld i nära relationer, förbättra stödet för drabbade och förebygga våldet.
Fokusgruppen våld i nära relationer, underställd Jämställdhetsrådet, kommer att
vara ansvarig för genomförandet och uppföljningen av planen.
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/nyheter/2014/Pages/samverkan-motvald-i-nara-relationer-i-jonkopings-lan-2014-2018.aspx
Insikt/Utsikt
Visionen för Insikt/Utsikt är att Jönköpings län ska vara fritt från skador av alkohol
och tobak samt fritt från narkotika, dopning och missbruk och beroende av
läkemedel. Arbetet med Insikt/Utsikt i Jönköpings län grundar sig på de nationella
handlingsplaner som finns på alkohol- och drogområdet. Insikt/Utsikt är ett
samarbete mellan Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten, länets kommuner
samt en mängd andra aktörer och frivilligorganisationer.
http://insiktutsikt.nu/wp-content/uploads/2010/04/Handlingsplan-Insiktutsikt.pdf
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Hela kedjan till företaget
En förstudie vars syfte är att kartlägga behov hos målgruppen, arbetslösa kvinnor
och män 16-64 år, och arbetsgivare. Förstudien skall förbereda för att rusta hela
kedjan: målgruppen, myndigheter och arbetsgivare. Resultatet skall på lång sikt
medföra att arbetslösa får arbete och blir självförsörjande.
http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken/Behallare-for-projekt/Smaland-ochOarna/Hela-kedjan-till-foretaget/
Verksamhetsplan 2015 – Samordningsförbunden i länet
Inom länet finns tre förbund för finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Varje förbund är bildat av Landstinget i Jönköpings län,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna inom förbundets
område.
- Höglandets Samordningsförbund omfattar kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö,
Sävsjö, Tranås och Vetlanda.
- Finnvedens Samordningsförbund omfattar kommunerna Gislaved, Gnosjö och
Värnamo.
- Samordningsförbundet Södra Vätterbygden omfattar kommunerna Habo,
Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd.
www.finsamjonkopingslan.se
Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015 – 2020
En integrationsstrategi finns framtagen av länsstyrelsen. I samband med detta
bildades ett Integrationsråd i Jönköpings år 2013 som består av 28 ledamöter från
myndigheter, näringsliv och idéburna organisationer. Rådet leds av
Landshövdingen. Syftet med rådet är att det ska främja en samsyn samt öka
samverkan och delaktighet kring integrationsarbetet genom att skapa en arena för
att lyfta integrationsfrågorna, i Jönköpings län. Rådet ska vara pådrivande för ett
effektivare integrationsarbete i länet, verka för att de nuvarande och kommande
nationella integrationsmålen får genomslag i länet samt integrera ett
mångkulturellt perspektiv i respektive verksamheter.
http://lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/201
5/2015-22-Integrationsstrategi-2015-2020.pdf
Primärvård inom vårdval i Jönköpings län
Regelbok för vårdval i Jönköpings län har tagits fram på uppdrag av
landstingsfullmäktige. Den anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva
primärvård i Jönköpings län. Regelboken beskriver även vårdenheternas uppdrag
utifrån Landstingets modell och mål för primärvården.
http://plus.lj.se/info_files/infosida38390/primarvard_inom_vardval_i_jonkopings_
lan_2014.pdf
Hälsopolitiskt program för Jönköpings län
Region Jönköpings län har en ansvarsfull roll i att länets befolkning ska ha
förutsättningar för en så god och jämlik hälsa som möjligt, fysiskt, psykiskt och
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socialt. Vi samarbetar med länets kommuner, myndigheter, näringsliv, föreningsliv
och andra organisationer.
År 1998 antogs ett hälsopolitiskt program av Läns-LAKO (landstings- och
kommunpolitiskt samverkansorgan) som visade på olika vägar att nå de
övergripande målen för jämlikhet i hälsa. En 0-vision formulerades:
- Alla medborgare skall tillförsäkras möjligheter till ett gott och aktivt liv på lika
villkor.
- Ingen skall dö i förtid eller drabbas av ohälsa, sjukdom eller skada som hade
kunnat undvikas.
- För kommande generationer skall hälsoarbetet ges en långsiktig och hållbar
utveckling.
Programet betonar följande inriktning för ett aktivt folkhälsoarbete i Jönköpings
län:
1. Främja samarbete och verka för att uppnå en helhetssyn med alla aktörer inom
folkhälsoarbetet
2. Arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att skapa likvärdiga
förutsättningar för allas hälsa i länet
3. Särskilt rikta insatserna mot grupper som är mest utsatta för hälsorisker
4. Ta initiativ till utbildnings-, forsknings- och utvecklingsinsatser inom
folkhälsoområdet
5. Vidareförmedla forsknings- och utvecklingsresultat så att de bidrar till en
långsiktig hållbar utveckling
6. Ta till vara och sprida erfarenheter från lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt folkhälsoarbete
Ett av målen i programmet inriktas på att varje kommun ska ha ett lokalt hälsoråd
eller liknande med representanter från olika förvaltningar inom kommunen, andra
offentliga organ, hälso- och sjukvården, tandvården, förenings- och näringslivet,
företagshälsovård m fl. Det lokala hälsorådet skall ha ett samordningsansvar för
att folkhälsofrågorna beaktas i all verksamhet och en lokal hälsoplanerare ska
finnas knuten till varje råd.
http://plus.lj.se/info_files/infosida31886/halsopolitiskt_program.pdf
Nationella barnhälsovårdsprogrammet
En undersökning av Svensk Barnhälsovård 2011 visade att det förelåg stora
skillnader i den svenska barnhälsovården, såsom varierat antal läkarbesök, olika
metoder och olika remisskriterier. Dessutom framkom att det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet fick stå tillbaka. Pågående forskning visade att
barnhälsovårdens universella program nådde de flesta, men att barn med ökade
behov inte fick kompensatoriska insatser (Wallby 2012). Det nya nationella
barnhälsovårdsprogrammet skiljer sig från det gamla genom tydligt beskrivna
universella insatser tillsammans med program för riktade insatser till alla vid
behov. Viktiga perspektiv lyfts fram utifrån barnet och dess familj såsom barnets
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hälsa, utveckling och livsvillkor, barnkonventionen, etik, jämlikhet, genus samt
förändringar i samhällsutvecklingen.
Socialstyrelsens vägledning (2014) anger ramar för barnhälsovården medan den
webbaserade Rikshandboken i barnhälsovård ger konkreta råd för arbetets
utförande.
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Oversikt/Programforklaring/
Handlingsplan för sexuell hälsa – med inriktning på ungdomar och unga vuxna i
Jönköpings län
Arbetet med att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI)
samt oönskade graviditeter är brett förankrat i flera specialiteter i hälso- och
sjukvården. Arbetet i Region Jönköpings län utgår från länets handlingsplan för
sexuell hälsa.
http://plus.lj.se/info_files/infosida32006/handlingsplan_for_sexuell_halsa_besluta
d.pdf
Åtgärdsprogram för Hälsans miljömål 2016-2020
Åtgärdsprogrammet håller på att tas fram och samordnas av Länsstyrelsen. Det
omfattar miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Frisk luft, Giftfri miljö, Säker
strålmiljö och Skyddande ozonskikt.
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/publikationer/rapporter/2015/Pages/2
015-37.aspx
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Bilaga 1 Hälsotal utifrån
födelseland, sysselsättning och
utbildning
Hälsotal i procent utifrån födelseland (Sverige, övriga Europa och övriga världen)
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Hälsotal i procent utifrån sysselsättning (arbetar,
arbetslös/arbetsmarknadsåtgärd och sjukskriven/sjukersättning)

Hälsotal i procent utifrån utbildningsnivå (universitet/högskola, gymnasiet och
grundskola)
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2015-11-24
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Bilaga 2 Hälsotal fördelat per kommun, länet och riket
Andel (%) barn som finns i ekonomiskt
utsatta hushåll, 2010 (länet)
Andel (%) elever i skolår 9 som skolkar en
gång i månaden eller oftare, 2011 (länet)
Andel (%) behöriga till gymnasiet,
2010/2011 (riket)
Ohälsotal (antal dagar) kvinnor, juli 2012
(länet)
Ohälsotal (antal dagar) män, juli 2012
(länet)
Våldsbrott, antal per 100 000 inv, 2011
(länet)
Tonårsaborter (-19 år), antal per
1 000 kvinnor, 2011 (länet)
Andel (%) 4-åringar med övervikt och
fetma, 2009-2011 (länet)
Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva
minst 30 min per dag, 2008-2011 (länet)
Andel (%) elever i skolår 9 som äter
frukost varje vardag, 2011 (länet)
Andel (%) elever i skolår 9 som
intensivkonsumerar alkohol några gånger
per år eller oftare, 2011 (länet)
Andel (%) vuxna med riskbruk av alkohol,
2008-2011 (länet)
Andel (%) elever i skolår 9 som röker,
2011 (länet)
Andel (%) rökare bland gravida, 20052009 (riket)
Andel (%) elever i skolår 9 som mår bra
eller mycket bra, 2011 (länet)
Andel (%) vuxna med bra eller mycket bra
allmänt hälsotillstånd, 2007-2010 (länet)
Andel (%) kariesfria 19-åringar, 2011
(länet)

Rikets/länets
genomsnitt

Aneby

Eksjö Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vetlanda

Gislaved

Gnosjö Vaggeryd Värnamo

Habo

Mullsjö Jönköping

10,1

10,2

8,0

12,5

12,6

12,9

9,1

10,7

10,2

10,2

8,0

5,4

5,7

10,4

7,3

1,8

5,0

5,9

5,3

7,5

7,6

6,1

2,7

7,0

4,7

6,0

11,3

9,7
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RJL 2015/469

Handlingsplan 2018-2019 till strategin Tillsammans
för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län, RJL
2017/3229
Syftet med handlingsplanen är att genomföra aktiviteter som bidrar till att nå de strategiska
och övergripande målen i strategin. Nuvarande aktiviteter ska genomföras under år 20182019. Under 2019 revideras handlingsplanen inför kommande tvåårsperiod i dialog med
regionala och lokala aktörer och genom medborgarmedverkan.
Målet med handlingsplan 2018-2019 är att tillsammans komma igång med nya och förstärka
befintliga aktiviteter samt bygga upp bra grundstrukturer för att nå minskade skillnader i
hälsa. Flera av de aktiviteter som finns under handlingsområde ett till fem kommer att göra
det möjligt, och är i många fall en förutsättning för att kunna genomföra bättre
behovsinriktade prioriteringar för handlingsområde sex till nio under nästa planperiod.
Handlingsplanen är uppdelad efter de nio handlingsområdena där vart och ett har en kort
bakgrund till varför handlingsområdet är valt, syfte och mål. Sedan följer en tabell med
aktiviteter, mått, tidsplan och vem som bär huvudansvaret för aktiviteten.
Övergripande mål till 2025
Strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” tar sin utgångspunkt i
att varje människa är en möjlighet. Tillsammans förbättrar vi livsvillkoren där medborgaren
lever, lär, arbetar och leker. Alla medborgare ska ha bästa möjliga förutsättningar att kunna
påverka sitt liv och därmed sin hälsa.




Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.
Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper.
Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa

Strategiska mål och handlingsområden
De övergripande målen påverkas genom arbete med strategins tre strategiska mål och nio
handlingsområden, vilka är ömsesidigt beroende av varandra. Handlingsområde ett till fem
är grundläggande för övriga områden och utgör ett stöd för prioritering och ledning av de
handlingsområden som finns under strategiskt mål 3. Strategiskt mål 2 ska hålla samman
arbetet med strategin, skapa innovativa mötesplatser och bidra till erfarenhetsutbyten.
Samverkan och samlärandet ska fokusera på utmaningen att de insatser som görs faktiskt
gör skillnad.
Samtliga handlingsområden och dess aktiviteter ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv,
ett normkritiskt och interkulturellt förhållningssätt och insatserna som görs ska anpassas i
utformning och omfattning utifrån gruppers olika behov. Det är också viktigt att ta med de
personer som aktiviteten är till för i planeringen. Det vill säga vi måste lyssna på brukare,
patienter och medborgare för att dels skapa delaktighet dels skapa de bästa insatserna.
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Figur 8 Illustration för ingående handlingsområden

Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning för en
jämlik hälsa
Handlingsområden
1. Statistik och analys
2. Medborgarmedverkan
3. Hälso- och samhällsekonomi
4. Förbättringsarbete och forskning

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och
lokalt
Handlingsområde
5. Samverkan och samlärande

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet
Handlingsområden
6. Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
7. Försörjning och sysselsättning
8. Samhällsplanering och närmiljö
9. Äldres livsvillkor och hälsa
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Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och
ledning för en jämlik hälsa
Handlingsområde 1: Statistik och analys
Bakgrund och syfte
För att leda utvecklingen mot en jämlik hälsa och social hållbarhet behövs kunskap om
hälsoläget, hälsans bestämningsfaktorer och dess fördelning i befolkningen. Vidare behövs
kunskap om befolkningens sammansättning på länsnivå, kommun- och kommundelsnivå.
Syftet med handlingsområdet är att skapa och upprätthålla en bra struktur för samverkan
kring statistik, analys och undersökningar i Jönköpings län. Resultat och publikationer ska
finnas lättillgängliga för beslutsfattare och medarbetare inom Region Jönköpings län, länets
kommuner, länsövergripande organisationer samt för länsbor.
Mål




Högre kompetens och större användande av Supercrossdatabasen
Fler kunskapsunderlag som beskriver skillnader i hälsa mellan olika grupper i
samhället
Högre användarvänlighet på webbsidan ”Hur går det?” på utveckling.rjl.se

Tabell 1 Aktiviteter statistik och analys
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Anordna grund- respektive
vidareutbildningar i Supercrossverktyget

Antal genomförda
utbildningar

Samordningsansvarig: Regional
utveckling, Region Jönköpings
län

Antal personer och antal
kommuner som deltagit i
utbildningarna

Ta fram kunskapsunderlag kring
hälsoläget i länet med fokus på jämlik
hälsa, genom analyser på befintliga
datamaterial och presentera resultat i
lämpligt format.

Antal framtagna
kunskapsunderlag

Utveckling och kvalitetssäkring av
processen för utdata och
sammanställning av resultat från
webbstöd för hälsosamtal inom
barnhälsovården, skolan och
primärvården.

Funktion för relevant
utdata finns på plats och
fungerar
tillfredsställande inom
barnhälsovården,
skolhälsovården och

Samverkansparter: Sektion
Folkhälsa, Region Jönköpings län,
länets kommuner
Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Futurum, Region Jönköpings län,
Försäkringskassan
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Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa och Futurum,
Region Jönköpings län
Samverkansparter:
IT-centrum, Region Jönköpings
län

primärvården.
Kartläggning av vilka
enkätundersökningar som genomförs
bland invånarna i Jönköpings län. Genom
detta undersöks möjligheterna till ökad
samordning, samt större spridning och
användning av resultaten.

Genomförd kartläggning

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings Län

Utveckla användarvänligheten av Hur
går det? på www.rjl.utveckling.se genom
att ta fram dynamiska diagram.
Omfattningen av statistik, resultat och
rapporter ska öka på webbplatsen.

Funktionen med
dynamiska diagram finns
på plats.

Samordningsansvarig:
Kommunikationsavdelningen,
Region Jönköpings län

Omfattningen av
tillgänglig statistik,
resultat och rapporter är
tillfredsställande och
aktuell.

Samverkansparter:
Sektion Folkhälsa, Regional
Utveckling och IT-centrum,
Region Jönköpings län

Samverkansparter:
Länets kommuner och
Länsstyrelsen

Handlingsområde 2: Medborgarmedverkan
Bakgrund och syfte
Medborgarmedverkan handlar ytterst om demokrati och människors möjligheter att vara
medbeslutande kring sitt eget liv. Att kunna påverka tillvaron, att ha makt över sin vardag
och känna sig delaktig i samhället är en betydelsefull faktor för hälsan. För att uppnå en mer
jämlik hälsa är det av stort värde att även involvera personer som annars har svårt att göra
sin röst hörd i samhället. Insatser som utformas i samverkan mellan profession och de man
är till för, är ofta effektivare och leder till större delaktighet och nöjdhet.
Syftet med handlingsområdet är att öka kunskapen om vinster med att göra medborgare
delaktiga kring beslut utifrån dennes kunskaper och erfarenheter, samt arbeta utifrån
medborgarmedverkan som metod.
Mål



Personal i offentlig verksamhet har kompetens kring metoder för
medborgarmedverkan
Fler utvecklings- och förbättringsarbeten tar hänsyn till medborgares erfarenheter

Tabell 2 Aktiviteter medborgarmedverkan
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Skapa ett gemensamt länsnätverk för
kompetensstöd och utbyte inom
området medborgarmedverkan.

Deltagande i nätverket

Samordningsansvarig:
Nuvarande arbetsgrupp för
medborgarmedverkan (Sektion
Folkhälsa, Qulturum, Kommunal
utveckling, Region Jönköpings
län)

Genomförda
nätverksträffar
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Sprida kännedom om webbsida Stöd för
medborgarmedverkan för att
underlätta utvecklings- och
förbättringsarbete som inkluderar
länsbor.

Användare av hemsida,
antal genomförda
aktiviteter för spridning.

Ta fram webbutbildningar till olika
målgrupper, i form av korta filmer, för
att sprida kunskap vad medborgarmedverkan innebär.

Framtagna utbildningar
för aktuella målgrupper

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Qulturum,
Kommunal utveckling Region
Jönköpings län

Genomföra ett närområdesprogram
som drivs av nyckelpersoner i
bostadsområden som har sociala
utmaningar. Metodik och stöd från
Institute for Healthcare Improvement.

Uppföljning via
medverkande team från
respektive närområde.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Samverkanspart:
Kommunikationsavdelningen,
Region Jönköpings län

Samverkansparter:
Institute for Healthcare
Improvement, Qulturum, länets
kommuner, civilsamhället

Ta tillvara pågående utvecklingsarbete
med hälsoguider.
Arrangera ett veckoprogram av
hälsofrämjande kulturaktiviteter i
samverkan med ungdomsorganisationen Up With People.
Aktiviteter utifrån behov i närområden
med sociala utmaningar samt resultat
från Folkhälsoenkät UNG.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Qulturum,
Kommunal utveckling, Region
Jönköpings län

Uppföljning av
genomförda aktiviteter.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, medverkande
kommuner och Svenska kyrkan.
Samverkansparter:
Aktörer i aktuella närområden
samt kulturutövare i länet.

Handlingsområde 3: Hälso- och samhällsekonomi
Bakgrund och syfte
För att leda utvecklingen mot social hållbarhet och en jämlik hälsa behövs kunskap om vad
ojämlikhet och utanförskap kostar, både ekonomiskt och i mänskligt lidande. Vidare behövs
kunskap om hur man gör hälsoekonomiska beräkningar som visar på olika insatsers
kostnadseffektivitet.
Syftet med handlingsområdet är att öka och omsätta kunskapen om värdet av tidiga sociala
insatser och hälsoekonomiska utvärderingar bland beslutsfattare och medarbetare.
Mål




Fler beslutsfattare och medarbetare bidrar till en socialt hållbar och kostnadseffektiv
utveckling genom ökad kunskap om social hållbarhet och tidiga sociala investeringar
och dess effekter, med stöd av ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och
utbyte.
Fler ekonomer och verksamhetsföreträdare gör gemensamma hälsoekonomiska
utvärderingar och utvecklar olika investerings- och finansieringsmodeller, såsom

61

sociala utfallskontrakt genom ett tvärsektoriellt samarbete.
Tabell 3 Aktiviteter hälso- och samhällsekonomi
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Strategiska dialogseminarier kring sociala
investeringar och dess effekter genomförs
i politiska forum.

Antal genomförda
seminarier i politiska
forum

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Skapa ett gemensamt länsnätverk för
kompetensstöd och utbyte inom området
sociala- och hälsoekonomiska
utvärderingsmodeller.

Genomförda
seminarier/nätverksträffar

Samordningsansvarig:
Jönköping International Business
School, Jönköping University,
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län.

Påvisa de hälsoekonomiska vinsterna med
tidiga insatser i samverkan för barn och
ungas hälsa.

Antal genomförda
beräkningar och analyser.

Genomförda
analyser/utvärderingar
utifrån behov i nätverket.

Samordningsansvariga:
Folkhälsa och sjukvård, Kommunal
utveckling, Futurum, Region
Jönköpings län
Samverkansparter: Huvudmän för
länets verksamheter för barn och
unga som drivs i samverkan, CHAP Barnhälsa och föräldraskap
(Uppsala Universitet)

Öka kunskapen och omsättningen av
framgångsrika lokala och nationella
exempel på investeringsmodeller, såsom
sociala utfallskontrakt.

Antal sociala
utfallskontrakt
framtagna/etablerade på
länsnivå
Uppföljning av värdet och
effekter av dessa
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Samordningsansvarig: Sektionen
Folkhälsa och Jönköping University
Samverkansparter: Kommunal
utveckling, den privata samt ideella
sektorn

Handlingsområde 4: Förbättringsarbete och forskning
Bakgrund och syfte
Det finns goda förutsättningar att ta tillvara länets samlade resurser inom forskning,
utveckling och förbättringsarbete. De behöver synliggöras och kopplas ihop på ett strategiskt
sätt i arbetet för en jämlik hälsa. I Jönköpings län finns lång erfarenhet av att omsätta
kvalitets- och förbättringsarbete. Futurum, Kommunal utveckling, Qulturum och sektionen
Folkhälsa utgör tillsammans med Jönköping Academy en stabil grund för detta. Jönköping
Academy samägs av Region Jönköpings län, kommunerna och Högskolan i Jönköping.
Olika angreppssätt inom förbättringskunskapen behöver samlas och användas. Två av dessa
är genombrottsmetodiken och coaching-modellen som går ut på att utveckla verksamheter
och arbetssätt. Ett annat sätt att möta samhällets behov är sociala innovationer vilket
innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt. Ofta
handlar det om att skapa förutsättningar för ”co-production” som ägs och sprids genom
medborgarna själva.
Det är angeläget att kommunicera goda exempel på forskning inom folkhälsoområdet för
allmänhet och profession. Nätverk för spridning av forskningsresultat finns inom flera
områden. Inom hälso- och sjukvården finns behov av mer integrerade samverkansmodeller
på närområdesnivå som utgår från ett hälsofrämjande perspektiv och minskade skillnader i
hälsa.
Syftet med handlingsområdet är att systematiskt omsätta forskningsresultat i praktiskt
förbättringsarbete för att minska gapet mellan vad vi vet och vad vi gör.
Mål



Stärkt forskning, förbättringsarbete och utveckling i länet kring barn och ungas hälsa.
Ökat antalet förbättringsarbeten i prioriterade insatsområden som utvärderas eller
följs av forskning.

Tabell 4 Aktiviteter förbättringsarbete och forskning
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Utveckla en modell för hur länets
stödresurser inom forskning, utveckling
och förbättringsarbete tas tillvara inom
området barn- och unga med fokus på
registerdata, och riktade insatser i
verksamheter för barn- och unga som
drivs i samverkan.

Uppföljning av
samordnade
insatser.

Samordningsansvarig:
Futurum

Integrera utvärdering och forskning i
genombrottsprojekt som är knutna till
handlingsplanen.

Antal projekt som
är utvärderade.

Samordningsansvarig: Qulturum, Futurum,
Region Jönköpings län, Jönköping Academy

Kommunicera och initiera fortsatt

Uppföljning av

Samordningsansvarig: Sektion folkhälsa

63

Samverkansparter:
Kommunal utveckling, Sektion Folkhälsa,
Qulturum, Region Jönköpings län

forskning inom områdena
funktionsnedsättning samt
hälsolitteracitet i samverkan med CHILDgruppen, Jönköping University.

genomförd
forskning.

Region Jönköpings län, CHILD gruppen
Jönköping University
Samverkansparter:
Futurum och Jönköping Academy och
andra berörda aktörer

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande
regionalt och lokalt
Handlingsområde 5: Samverkan och samlärande
Bakgrund och syfte
En grundförutsättning för ett fungerade folkhälsoarbete är en aktiv och behovsinriktad
samverkan mellan regionaktörer som länsstyrelsen, kommunal utveckling, lokala aktörer,
myndigheter, idéburen sektor och civilsamhället.
Genom en kombination av ett gemensamt nätverk för social hållbarhet, ett teambaserat
stöd utifrån lokala behov och tydliga uppdrag för stöd till länets kommuner kan samverkan
mellan lokal och regional nivå bli mer systematisk och behovsriktat. I länet pågår även
insatser för ökad samverkan utifrån Agenda 2030, vilket är en viktig utgångspunkt för
samverkan.
Region Jönköpings län samverkar med olika aktörer på både lokal och regional nivå utifrån
projektdirektivet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård som fokuserar på hur
invånaren kan få bättre förutsättningar att ta hand om sin hälsa, i kombination med en nära
och tillgänglig hälso- och sjukvård.
Aktiviteterna i detta handlingsområde fokuserar på att tydliggöra formerna för en
behovsstyrd samverkan utifrån målet jämlik hälsa. De uppmuntrar även till att pröva nya
former av mötesplatser och forum för samlärande så att goda erfarenheter får bättre
spridning i länet.
Mål




Skapa behovsstyrda mötesplatser för samlärande och erfarenhetsutbyte i samverkan
med andra regionala aktörer skapas.
Skapa gemensamma hållplatser för uppföljning och samlärande i genomförandet av
strategin och handlingsplanen.
Förbättrad spridning av goda exempel och erfarenheter med koppling till strategi och
handlingsplan.
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Tabell 5 Aktiviteter samverkan och samlärande
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Skapa en länsgemensam mötesplats för
lärande och kunskapsutbyte inom området
social hållbarhet.

Rutin etablerad

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län och
Länsstyrelsen i Jönköpings
län

Systematiskt stötta kommuner och andra
aktörer, till exempel genom teambaserat
stöd i specifika satsningar, och
lärandeseminarier utifrån gemensamma
behov med flera deltagande team.

Antal teambaserade insatser

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Fortsatt samverkan med samhällsaktörer
för utveckling och spridning av invånarstöd
inom Hälsa för livet.

Enligt projektplan

Antal planerade/genomförda
lärandeseminarier

Prioritering av tjänster och samhällsstöd
inom pågående arbete för Meny till
invånare, hälsocafé och Flippen.

Samverkansparter:
Länets kommuner, Qulturum
Region Jönköpings län, andra
berörda aktörer
Samordningsansvarig:
Projektansvariga för Hälsa
för livet, Region Jönköpings
län
Samverkansparter
Länets primärvård,
patientföreningar,
civilsamhälle, länets
kommuner, Qulturum samt
andra berörda
samverkansparter.

Fortsatt utveckling av
hälsokommunikatörernas stöd för
nyanländas hälsa och integration i
samverkan med länets kommuner och
Länsstyrelsen.

Modell för samverkan
framtagen och förankrad.

Vidareutveckla framtagen webbstruktur
för uppföljning av handlingsplanen, samt
spridning av goda exempel och
erfarenheter på www rjl.utveckling.se

Struktur på plats

Skapa mötesrutiner för avstämning av
insatserna i handlingsplanen, med
arbetsgrupperna och
samordningsansvariga för
handlingsområdena.

Rutiner etablerade, kända och
följs

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Länets kommuner,
Länsstyrelsen i Jönköpings
län

Besökare på sidor
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Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län.

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom
hela livet
Handlingsområde 6: Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
Bakgrund och syfte
Hälsosituationen för svenska barn och unga är i flera avseenden de bästa i världen samtidigt
finns relativt stora och i vissa fall växande skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället.
Att ge barn och unga en bra start i livet utifrån goda förutsättningar i samhället är en av de
mest betydelsefulla vägarna mot social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa.
Samverkan mellan olika verksamheter som möter barn och unga är en förutsättning för att
kunna tillgodose alla barns behov såväl fysiskt, psykiskt och socialt som existentiellt. Bästa
möjliga arbetssätt som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos barn och unga ska användas.
Aktiviteter som beskrivs i detta handlingsområde är anpassade utifrån framtagna riktlinjer
och mål i den regionala ledningsstrukturen för barn och unga, Strategigrupp barn och unga,
och har barnkonventionen som grund.
Nationellt och regionalt utvecklas gemensamma kommunikationsinsatser som ska
underlätta för barn och unga att få stöd för psykisk hälsa. Invånarstöd inom exempelvis ehälsa, UMO och 1177 Vårdguiden behöver integreras i de aktiviteter där det är relevant.
Mål



Vidareutveckla system och metoder för tidig upptäckt och tidig insatser.
Kvalitetssäkring av ett systematiskt arbetssätt för hälsosamtal inom barnhälsovård
och skola utifrån såväl individ som gruppnivå
Förbättrad tillgänglighet för stöd för unga och unga vuxnas hälsa.

Tabell 6 Aktiviteter barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Översätta materialet för hälsosamtal till
flera språk.

Översättningar gjorda

Samordningsansvarig:
Barndialogen, Region
Jönköpings län

Vidareutveckla det systematiska
hälsoarbetet i skolan med utgångspunkt
från aggregerade resultat från hälsosamtal
och metodstöd på gruppnivå.

Andel skolor som omsätter
resultat i riktade och generella
insatser.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Futurum,
Region Jönköpings län

Samverkan för spridning av
evidensbaserat universellt föräldrastöd.

Uppföljning av genomförda
föräldrastödsprogram.

Samverkansparter:
Berörda instanser inom
skolans verksamhet
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Samordningsansvarig:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Samverkansparter:
Sektion Folkhälsa,
Barnhälsovårdens
utvecklingsteam, Region
Jönköpings län, länets
kommuner
Öka användningen av utvärderade
metoder för förbättrad psykisk hälsa hos
unga genom utbildning till skolpersonal
och elever oavsett kön och könsidentitet.

Genomförda utbildningar och
genomförda grupper i länet.

Genomföra kvalitetssäkring och utveckling
av familjecentralerna i länet.

Uppföljning av familjecentraler
som sammanställer en årlig
verksamhetsberättelse enligt
gemensam mall.

Samverkanspart:
Länets utbildnings-, kulturoch fritidsförvaltningar samt
barn- och ungdomshälsan

Årlig sammanställning av
verksamhetsrapporter.

Genomföra kvalitetssäkring och utveckling
av ungdomsmottagningarna i länet.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa

Samordningsansvarig:
Barnhälsovårdens
utvecklingsteam, Kommunal
utveckling, Region Jönköpings
län.
Samverkansparter:
ledningsgrupperna för
familjecentralerna i respektive
kommun

Uppföljning av
ungdomsmottagningar enligt
gemensam mall för
kvalitetsindikatorer.

Samordningsansvarig:
Kommunal utveckling

Pilotprojekt ungdomsmottagning online.
En virtuell mottagning med flera
professioner, andrologisk och sexologisk
kompetens som ungdomar oavsett
bostadsort, kön, könsidentitet och
bakgrund ska ha tillgång till.

Uppföljning enligt projektplan.

Samordningsansvarig:
Kommunal utveckling,
projektgruppen

Läs tillsammans, översätts till flera språk,
folder inom projekt Språklust som vänder
sig till barn och föräldrar vid 10månadersbesöket i barnhälsovården.

Uppföljning med föräldrar,
bibliotekarier och
barnhälsovårdens sjuksköterskor.

Samverkansparter:
Huvudmännen för länets
ungdomsmottagningar

Samverkansparter:
Kommunikationsavdelningen,
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län, huvudmännen
för länets
ungdomsmottagningar.
Samordningsansvarig:
Barnhälsovårdens centrala
utvecklingsteam,
Regionbiblioteket, Region
Jönköpings län
Samverkanspart:
Folkbiblioteken i länet och
logopederna inom
habiliterings- och
rehabiliteringscentrum
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Barn som remitteras till logoped får recept
med tillhörande boklista.

Uppföljning föräldrar, logopeder
och bibliotekarier.

Samordningsansvarig:
Barnhälsovårdens centrala
utvecklingsteam,
Regionbiblioteket, Region
Jönköpings län
Samverkanspart:
Folkbiblioteken i länet och
logopederna inom
habiliterings- och
rehabiliteringscentrum

Handlingsområde 7: Försörjning och sysselsättning
Bakgrund och syfte
Ekonomisk trygghet är en central faktor för ett bra liv och god hälsa. Arbetsgivarnas krav på
såväl utbildning som erfarenhet ökar, vilket tenderar att försvåra för vissa grupper att
komma in på, eller återgå till, arbetsmarknaden. Därför måste olika aktörer samverka och
samordna insatser för att kunna möta individens olika behov. Utifrån arbetsgivares
perspektiv finns behov av stöd, stärkt samarbete och samordning för att underlätta
anställning för personer som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Utrikesfödda,
lågutbildade, långtidssjukskrivna, funktionsnedsatta och unga som hoppar av skolan i förtid
är några av målgrupperna. Det finns särskild anledning att skapa och sprida
försörjningsinriktade insatser för nyanlända invånare med anledning av de senaste årens
ökade flyktingmottagande. Den grupp som många gånger står längst från arbetsmarknaden
är de nyanlända kvinnorna.
En utveckling av arbetssätt för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap pågår i
länet. Det kan ge människor som står långt ifrån arbetsmarknaden nya förutsättningar till
sysselsättning samt möjligheter att pröva sina idéer. Samhällsentreprenörskap ökar
medborgares förutsättningar att ta egna samhällsnyttiga initiativ vilket ökar känslan av
delaktighet.
För att uppnå det strategiska målet jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet, krävs
insatser som främjar livslångt lärande, självförsörjning och meningsfull sysselsättning1.
Syftet med handlingsområdet är att samverkan mellan olika verksamheter ska möjliggöra för
flera individer att delta i arbetslivet och få möjlighet till en meningsfull sysselsättning.

Sysselsättning omfattar i detta dokument anställning, eget företagande, studier, arbetsmarknadspolitiska
insatser, daglig verksamhet och ideellt arbete.
1
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Ett mer tillgängligt arbetsliv för målgrupper som står utanför arbetsmarknaden.
Fungerande samarbete mellan myndigheter, Region Jönköpings län, kommuner och
privata arbetsgivare för att underlätta egenförsörjning och meningsfull
sysselsättning.
Spridning av bra arbetssätt och modeller som stödjer egenmakt och hälsa.

Tabell 7 Aktiviteter försörjning och sysselsättning
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Utveckla och sprida långsiktiga
finansieringsmodeller för
gemensamma insatser till invånare
som idag står långt från
arbetsmarknaden. Ta tillvara pågående
arbete med Idéburet Offentligt
Partnerskap, samhällsentreprenörskap
och sociala innovationer.

Uppföljning av beslutade
finansieringsmodeller.

Regional utveckling och
Coompanion Jönköpings län.

Kvalitetssäkra arbetet gemensamma
mätningar utifrån
programtrohetsskalan i länets SE/IPSverksamheter.

Genomförda mätningar i
länet.

Kommunal utveckling är
samordningsansvarig.

Uppföljning av antal individer
som påbörjat anställning eller
studier med hjälp av SEcoach.

Samordningsförbunden är
samverkanspart.

Samlat stöd och fortsatt samverkan
med länets arbetsgivare via
arbetsförmedlingens
företagsrådgivare.

Företagsrådgivarnas insatser.

Arbetsförmedlingen är
samordningsansvarig.

Etablera en styrgrupp för
hälsofrämjande rehabiliteringsformer i
Jönköpings län där modeller som
nyttjar naturen, kulturen och andra
hälsofrämjande faktorer leds och
prioriteras.

Skapad styrgrupp och dess
representation samt uppdrag.

Verksamhetsområde
rehabilitering och psykiatri
är tillsammans med
sektionen Folkhälsa
samordningsansvarig.

Metodstöd till projekt för att förebygga
psykisk ohälsa i arbetslivet i länets
kommuner och Region Jönköpings län.
Syftet är att underlätta arbetet med att
förebygga psykisk ohälsa för offentliga
arbetsgivare.

Uppföljning sker utifrån
framtagen struktur inom
projekt.

Qulturum är
samordningsansvarig
tillsammans med
projektansvariga från
offentliga arbetsgivare

Fortsatt spridning av koncept för
självhjälpsgrupper och andra

Antal startade grupper i länet

Sektionen Folkhälsa är

Skapade forum och nätverk,
samhälls-entreprenörskap och
sociala innovationer.
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Samverkanspart:
Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen

samtalsbaserade metoder i länet.

och uppföljning av resultat.

samordningsansvarig.
Samverkansparter:
patientföreningar, länets
kommuner,
försäkringskassa,
arbetsförmedling,
primärvården.

Spridning av konceptet More to lifesamtalscafé för unga vuxna genom
utbildning av samtalscoacher.

Antal utbildade coacher per
år.
Antal samtalscaféer
genomförda av nyutbildade
coacher

Samordningsansvarig:
Sektionen Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Befintliga mötesplatser,
folkhögskola, högskola och
andra berörda aktörer.

Handlingsområde 8: Samhällsplanering och närmiljö
Bakgrund och syfte
En samhällsplanering som stödjer befolkningens hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet för
en jämlik hälsa. Boendemiljön, bostadsutbudet och närmiljön behöver möjliggöra för
människor att göra hälsosamma val. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en
hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturvärden samt åkermark tas tillvara. Det är
också viktigt att skapa delaktighet bland medborgarna i den samhällsplanering som görs.
Åtgärdsprogrammen för Hälsans miljömål, Minskad klimatpåverkan samt handlingsplan och
åtgärdsprogram för grön infrastruktur och Djurens och växternas miljömål samordnas av
Länsstyrelsen. De innehåller flera åtgärder av betydelse för detta handlingsområde och är en
del av länets gemensamma folkhälsoarbete. De aktiviteter som ingår i handlingsområdet är
valda i samråd med Länsstyrelsen.
Det pågår insatser i länet som fokuserar på ökad tillgänglighet till hälsosamma
utomhusmiljöer, detta bör ske med ett jämlikhetsperspektiv. Via samverkan mellan
trafiksäkerhetsorganisationer, kommunerna, Region Jönköpings län, polis med flera har
många olycksförebyggande insatser genomförts. Det finns behov av att ytterligare
systematisera insatserna och nå spridning i länet.
Syftet med handlingsområdet är att i samverkan med berörda aktörer genomföra insatser
inom samhällsplanering och närmiljö som bidrar till ett bra liv och jämlik hälsa.
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Boenden i bostadsområden, med störst behov, har en hälsofrämjande närmiljö som
bidrar till god hälsa.
Naturen som arena används för att öka tillgängligheten och användningen av
rekreations- och naturområden utifrån ett jämlikhetsperspektiv.
Ökade möjligheter till en aktiv fritid för både flickor och pojkar oavsett bakgrund.

Tabell 8 Aktiviteter samhällsplanering och närmiljö
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Sprida erfarenheter från
forskningsprojektet multifunktionella
förskolegårdar till förskolor i Jönköpings
län.

Genomfört spridningsseminarium

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa genom
Barndialogen, Region
Jönköpings län

Planera för en utveckling av
utomhusmiljön på skolgårdar till nya
målgrupper och ämnesområden.

Framtagen plan

Framtaget koncept för
vidmakthållande.

Samordningsansvarig: Sektion
Folkhälsa, Region Jönköpings
län, Länsstyrelsen i Jönköpings
län
Samverkansparter:
Länets kommuner

Ta fram och genomföra planer med
aktiviteter för ökad tillgänglighet i
naturområden, för alla oavsett ålder, kön,
bakgrund eller eventuella
funktionsnedsättningar.

Hur många aktörer som tagit
fram planer.

Samordningsansvarig:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Genomförda aktiviteter och
insatser för ökad tillgänglighet.

Samverkansparter:
Länets kommuner

Stimulera till ökad användning av
tätortsnära promenadstråk,
vandringsleder och naturreservat för alla
oavsett ålder, kön, bakgrund eller
eventuella funktionsnedsättningar.

Genomförda aktiviteter för
ökad användning.

Samordningsansvarig:
Länets kommuner

Genomföra nationell konferens ”Ute är
inne” 29-30 augusti 2019 i Jönköping.

Uppföljning av genomförd
konferens.

Samverkansparter:
Frivillig/ideella organisationer
och Länsstyrelsen i Jönköpings
län
Samordningsansvarig:
Jönköpings kommun
Samverkansparter:
Projektgrupp med olika
länsaktörer är

Förbättra förutsättningarna för fler
målgrupper att nyttja idrotts- och
fritidsanläggningar i länets kommuner
utifrån mångfald, jämställdhet och

Genomförda målgruppsriktade
insatser lokalt och regionalt
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Samordningsansvarig:
Länets fritidschefer/FoUrum
fritid och sektionen Folkhälsa

jämlikhetsperspektiv.

Handlingsområde 9 : Äldres hälsa och livsvillkor
Bakgrund och syfte
Statistik visar att befolkningen blir äldre och äldre, detta innebär nya utmaningar för
samhället. För att möta utmaningarna och de äldres behov behövs ökad kunskap om äldres
livsvillkor med fokus på hälsofrämjande insatser.
Aktiviteter som beskrivs i detta handlingsområde är anpassade efter framtagna riktlinjer och
mål i den regionala ledningsstrukturen för äldre, Strategigrupp äldre.
Syftet med handlingsområdet är att utveckla metoder och arbetssätt som underlättar för
den äldre att själv förbättra och behålla sin hälsa. Det handlar också om att omsätta
evidensbaserade verktyg och metoder för att nå genomslag.
Mål




Länets äldre har med rätt stöd och insatser bibehållit eller förbättrat sin hälsa
Ökad användning av evidensbaserade metoder samt utveckla aktiviteter som gynnar
äldres hälsa
Förbättrad och ökad samverkan mellan länets olika aktörer

Tabell 9 Aktiviteter äldres hälsa och livsvillkor
Aktivitet

Uppföljning

Samordningsansvarig och
samverkansparter

Utveckla formulär och frågor om
hälsosamtal riktat till åldersgruppen 70+,
samt lägga till riskbedömning av
osteoporos med instrumentet FRAX.

Färdigt formulär

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Etablera en länsstruktur för Passion för
livet- coacher där seniorer själva skapar
stödjande sammanhang för sitt liv och
sin hälsa.

Länsstruktur etablerad

Samverkansparter:
FoUrum, Primärvårdens FoUenhet, vårdvalsenheten Region
Jönköpings län

Engagerade seniorer i
alla kommuner i länet
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Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Qulturum,
Region Jönköpings län
Samverkansparter:
Styrgrupp Passion för livet;
kommunreprentanter,

seniorrepresentanter mfl
Utveckling befintligt konceptet ”Sund
Smart Stark Senior!” – idrottsskola för
seniorer med riktade insatser för att nå
fler utlandsfödda.

Deltagaruppföljning och
fortsatt delagande i
föreningsaktivitet.

Sprida utbildningspaketet ”Seniorer
leder seniorer” till fler aktörer i länet.

Antal utbildade
instruktörer

Riktade aktiviteter
genomförda, antal
kommuner och
föreningar som deltar.

Antal gym/föreningar
med gruppverksamhet
för seniorer enligt
koncept
Genomföra insatser för att bryta
isoleringen för äldre döva, efter
inspiration av Region Skåne.

Samordnare på plats

Samordningsansvarig:
Smålandsidrotten
Samverkansparter:
Länets föreningsliv, länets
kommuner och Sektion
Folkhälsa, Region Jönköpings län

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
olika gym i länet

Samordningsansvarig:
Sektion folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Vätterbygdens dövförening

Sprida kunskap om Våld i nära relationer
genom webbstöd för personal.

Antal personer som
genomgått utbildningen.

Samordningsansvarig:
Sektion folkhälsa

Föreläsningar och workshops hos
pensionärsorganisationer, och
anhörigstödjare om våld i nära
relationer.

Genomförda
föreläsningar och
workshops.

Samordningsansvarig:
Sektion folkhälsa

Skapa en struktur för ett
länsövergripande nätverk inom
suicidprevention med fokus äldre.

Nätverk etablerat.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län

Samverkansparter:
Pensionärsorganisationer,
anhörigstödjare i länets
kommuner.

Samverkansparter:
länets kommuner,
Studieförbundet vuxenskolan,
pensionärsorganisationer
Genomföra ett pilotprojekt kring Kultur
för seniorer med sviktande psykisk hälsa,
och risk för ensamhet och isolering i en
av länets kommuner.

Genomfört pilotprojekt
med utvärdering.

Samordningsansvarig:
Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
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Nässjö kommun
Förbereda och eventuellt testa en pilot
av Dans för neurologiskt
funktionsnedsatta, med erfarenhet från
Dans för personer med Parkinson.

Genomfört pilotprojekt
med utvärdering.

Sektion Folkhälsa, Region
Jönköpings län
Samverkansparter:
Patientföreningar
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1(2)

RJL 2017/3229

Regionstyrelsen

”Tillsammans för jämlik hälsa och ett
bra liv i Jönköpings län”. Handlingsplan
2018-2019
Förslag till beslut

Regionstyrelsen
 Antar Handlingsplan 2018-2019, ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra
liv i Jönköpings län

Sammanfattning

Den regionala strategin och handlingsplanen ”Tillsammans för jämlik hälsa och
ett bra liv i Jönköpings län” antogs av Regionfullmäktige i november 2015.
Strategin sträcker sig fram till och med 2025 och handlingsplanen revideras
vartannat år. 3 miljoner kronor per år avsätts till genomförande av aktiviteterna i
handlingsplanen.

Information i ärendet

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har blivit allt bättre
samtidigt som skillnaderna i hälsa mellan grupper i samhället ökar. Detta har gjort
att folkhälsovetenskapen de senaste åren har fokuserat på hur social hållbarhet,
samhällsutveckling och jämlikhet i hälsa hör ihop. Fokus har förflyttats från ”lika
till alla” till att se människors individuella behov och förutsättningar.
Under 2014 startade Region Jönköpings län en samverkansprocess med en rad
aktörer i länet med detta som utgångspunkt. Syftet var att tillsammans ta fram en
strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.
Strategin sträcker sig fram till och med år 2025 och följer därmed
revideringsplanen för Regional Utvecklingsstrategi (RUS). Kopplat till strategin
finns en 2-årig handlingsplan som utgår från nio handlingsområden. Varje
handlingsområde innehåller aktiviteter som tillsammans bidrar till uppfyllandet av
de strategiska målen.
Revideringen av handlingsplanen inför 2018-2019 har genomförts av sektionen
Folkhälsa genom besök till länets kommuner, förankring i ledningssystemet för
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MISSIV

2(2)

RJL 2017/3229

samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län, avstämningar
med samverkansansvariga för respektive handlingsområde samt arbetsgrupperna
kopplade till dessa. Avstämningar har även skett med ansvariga för den Regionala
utvecklingsstrategin, programmet för regionens arbete med hållbar utveckling
samt med Länsstyrelsen, Smålandsidrotten, Jönköping University och andra
länsaktörer.

Beslutsunderlag




Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-23
Handlingsplan 2018-2019. ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län”, RJL 2017/3229
Strategi 2016-2025. ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län” RJL 2015/469

Beslut skickas till
Folkhälsa sjukvård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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RAPPORT - UTVÄRDERING AV NYTT PRIS- OCH
ZONSYSTEM I JÖNKÖPINGS LÄN

2017-12-14

Sweco

77

Sammanfattning
Under år 2015 infördes ett nytt pris- och zonsystem för kollektivtrafiken i Jönköpings län.
Avsikten med det nya pris- och zonsystemet är att zonindelningen bättre ska
överensstämma med länets arbetsmarknadsområden och att fler resor kan ske inom en
och samma zon och därmed göra det enklare för resenärerna. I samband med detta
justerades priserna så att det nu är billigare för de som reser längre sträckor och något
dyrare för de korta resorna inom en zon. Samtidigt infördes ett förmånligt ungdomskort
som inledningsvis kostade 150 kronor per månad och som berättigar till resor i hela länet
under hela dygnet. Priset på ungdomskortet har senare höjts till 175 kronor.
Nu har det gått drygt två år sedan det nya systemet infördes och i föreliggande rapport
utvärderas det nya pris- och zonsystemets effekter på resandet, ekonomiska effekter och
hur det har mottagits av resenärer och andra som berörs av systemet, som exempelvis
busschaufförer, anställda inom JLT m. fl.
Resandestatistik
Som framgår av av diagrammen nedan har ungdomskortet blivit väldigt populärt, cirka
500 000 delresor genomfördes under mars månad 2017 med ungdomskortet. Resor med
skolkort har minskat då många ungdomar i stället använder ungdomskortet för dessa
resor. Även resor med reskassa ungdom har minskat till förmån för ungdomskortet.
Vuxnas resor med periodkort och reskassa ligger i stort sett kvar på samma nivå som
tidigare.

Av det totala antalet resor under en månad med reskassa, mobil eller kontant är närmare
90 % enzonsresor. Cirka 80 % av resorna med 30-dagar periodkort sker inom en zon,
med 20-dagarskortet sker lite drygt 50 % av resorna inom en zon.
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Ekonomi
Intäkterna1 på försålda färdbevis2 för mars 2013 uppgick till närmare 18 miljoner kronor
och för mars 2017 till cirka 21 miljoner kronor. Intäkternas fördelning på de olika
färdbevisslagen visas i figuren nedan.
Observera att de belopp som anges i tabellerna nedan är i löpande priser och således
inte är uppräknade med index.

Ungdomskortet
Det förmånliga ungdomskortet, 175 kr/mån, berättigar till obegränsat antal resor under en
månad inom hela Jönköpings län. Vid den intervjuundersökning som genomfördes 30 maj
- 1 juni 2017, uppgav närmare 70 % av ungdomarna att man hade ett ungdomskort och
att man nu reser oftare än tidigare. Ungdomskortet har inneburit att det säljs betydligt
färre reskassa-, mobil/kontantbiljetter och fritidskort till ungdomar än innan kortet infördes.
Totalt sett innebär detta att intäkterna från ungdomars resor har minskat jämfört tidigare.
Felanvändning av ungdomskortet förekommer, dvs att personer som är äldre än 19 år
reser med ungdomskortet. Statistik från trafikinspektionen visar att vid de biljettkontroller
som genomförs så står felanvändning av ungdomskortet för störst andel fuskåkning.
Från entreprenörshåll upplever man också att det blivit fler resenärer på bussarna i
Jönköpingstrafiken och att andelen ungdomar har ökat mer än andra resenärsgrupper.
Man har har noterat att det är vanligt förekommande att ungdomarna åker korta sträckor
med ungdomskort, mellan 2-3 hållplatser. Innan denna produkt infördes reste ofta
ungdomarna med reskassa och drog sig för onödiga resor. Nu finns det möjlighet att ta
bussen in till stan eller bara åka runt med bussen när det råder brist på fritidsalternativ.
Ungdomskortet har inte inneburit att det behövts sättas in regelbundna förstärkningsturer
i stadstrafiken i Jönköping, men däremot har det märkts av en ökad resandeefterfrågan
under tidig eftermiddag vilket ungdomskortet kan ha bidragit till. För att möta denna
Intäkterna är redovisade i löpande priser och är således inte helt jämförbara med
varandra
2 Exklusive Resplus och skolkort
1
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efterfrågan har trafikutbudet utökats under eftermiddagen i vissa relationer, dels genom
utökad trafikproduktion och dels genom omdisponeringar i tidtabellerna.
Intervjuer med resenärer, entreprenörer samt anställda inom olika funktioner hos
Länstrafiken
En övervägande del av de tillfrågade resenärerna är nöjda med zonsystemet.
Motiveringen var främst att det fungerar bra, färre och större zoner, enklare och smidigare
samt att man kan åka längre för samma pris etc. Resenärer i stadstrafiken i Jönköping
har fått dyrare resor, vilket bussförarna fick ta emot många klagomål på i början. Trots
prishöjningen tycker ändå de flesta att det har blivit bättre än innan. Av de vuxna
resenärerna svarade 25 % att det blivit billigare för dem att resa i det nya systemet,
medan 38 % ansåg att det blivit dyrare.
Det samlade intrycket från entreprenörerna är att det nya zonsystemet fungerar bra. Det
är färre zoner att hålla reda på och därmed lättare för chaufförerna att undvika misstag.
Ett enklare system har gjort att det går snabbare att serva resenärerna vid hållplatserna
och att risken för förseningar minskar. En annan fördel är att det går enklare och
snabbare att lära upp nya och sommarvikarierande busschaufförer.
Entreprenörerna är överlag nöjda med dagens utbud av biljettprodukter. Vissa tycker att
det skulle gå att komplettera utbudet med ett dagskort eller ett tredagarskort. Överlag
tycker man att prisnivån för produkterna ligger inom rätt prisintervall.
De tillfrågade entreprenörerna framhåller att det är viktigt att värna om 20-dagarskortet
som flera anser gynnar kollektivt resande. Dess styrka gentemot 30-dagarskortet är
flexibiliteten. Det ges på ett naturligt sätt möjlighet att ta bilen då det av någon anledning
inte passar att åka kollektivt. Dessutom kan andra i hushållet nyttja kortet de dagar man
själv tar bilen.
Hur stor del av resandeökningen med Färdtjänsten som kan relateras till det nya
zonsystemet är svårt att säga. Passagerarunderlaget har ökat markant sedan 2014 dvs
innan det nya zonsystemet infördes. Habo och Mullsjö är exempel på kommuner där
ökningen varit kraftig. Till viss del kan det nog bero på att dessa orter numera ligger inom
samma zon, vilket gjort det enklare och billigare att resa mellan dem. Ett annat exempel
gäller färdtjänstresenären som ska resa från Eksjö till Nässjö och nu slipper passera en
zongräns. Färdtjänsten upplever också att de diskussioner som tidigare förekom om
huruvida en kund kommit på rätt eller fel sida av en zongräns i princip har upphört då det
inte finns så många zongränser längre.
Trafikinspektionen anser att det har blivit betydligt enklare att genomföra kontroll av
färdbevis i det nya zonsystemet. Att hålla på reda på 8 zoner jämfört 80 är en väldigt stor
skillnad. Antalet zonöverträdelser förekom inte i så stort antal i det gamla systemet heller
men däremot var det kontrolltekniskt svårare att hålla reda på dem. I Råslätt kunde
exempelvis en zonöverträdelse bero på i vilken riktning man åkte. Zongränserna är bra
dragna och underlättar därför i dialogen med resenärerna.
Sammanfattningsvis kan sägas att det nya zonsystemet har tagits väl emot av såväl
resenärer som personal i olika befattningar och de allra flesta anser att zongränserna är
bra och att det nu är lättare att överblicka och förstå systemet.
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1

Inledning
Under år 2015 infördes ett nytt pris- och zonsystem för de som reser med Länstrafiken i
Jönköpings län. Införandet av det nya systemet skedde i två steg. I februari genomfördes
förändringen för periodkortsresenärer och i juni för de som reser med reskassa eller med
enkelbiljetter.
Avsikten med det nya pris- och zonsystemet är att zonindelningen bättre ska
överensstämma med länets arbetsmarknadsområden och att fler resor kan ske inom en
och samma zon och därmed göra det enklare för resenärerna. I samband med detta
justerades priserna så att det nu är billigare för de som reser längre sträckor och något
dyrare för de korta resorna inom en zon.
Nu har det gått drygt två år sedan det nya systemet infördes och Länstrafiken i Jönköping
har gett Sweco i uppdrag att utvärdera systemets effekter på resandet och hur det har
mottagits av resenärer och andra som berörs av systemet, som exempelvis
busschaufförer, anställda inom JLT m. fl.

2

Metod

2.1

Resandeutveckling, förändring av färdbevisanvändning samt ekonomi
Stämplingsstatistik för de olika kategorierna av färdbevis har erhållits från Länstrafiken,
för tre veckor i mars månad 2013 och för motsvarande period 2017. Statistiken har
sammanställts i olika tabeller och diagram. För att få statistik motsvarande en månad har
treveckorsperioderna räknats upp till fyra veckor.
Statistiken från 2013 har kodats om till de nu gällande zonerna för att kunna göra
jämförelser mot 2017 års statistik.
Prisgruppsavräkningsrapporter för mars 2013 respektive mars 2017 visar de ekonomiska
konsekvenserna.

2.2

Vad tycker resenärerna
Länstrafikens kunder, dvs de som reser med kollektivtrafiken i länet, är de som i
slutändan avgör om det nya systemet är bra eller dåligt. För att ta reda på resenärernas
subjektiva omdömen om förändringen har en intervjuundersökning genomförts ombord på
fordon samt vid vissa större hållplatser eller resecentrum. Undersökningen genomfördes
30 maj - 1 juni 2017 under högtrafik morgon (kl 6-9) och eftermiddag (kl 13-18).
Ombordundersökningen gjordes till största del på stadsbusslinjerna i Jönköping men
även på en del regionbussar samt tåg till Nässjö och Värnamo. På detta vis samlades
372 intervjuer in.
För att även kunna få en del underlag från långväga resenärer samt resenärer på andra
orter så gjordes även intervjuer av av- och påstigande resenärer på busshållplatser och
tågstationer i Jönköping, Nässjö och Värnamo. Denna metod resulterade i 499 intervjuer.
1(38)
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Sammanlagt så samlades det in 851 fullt genomförda intervjuer.

2.3

Vad tycker övriga aktörer
Det är inte endast resenärerna som påverkas av att ett nytt pris- och zonsystem införs,
utan även anställda inom Länstrafikens olika funktioner samt även de entreprenörer som
anlitas av länstrafiken.
För att få reda på de olika aktörernas synpunkter på förändringen har telefonintervjuer
genomförts med ett antal olika olika representanter för dessa.

3

Zonsystemet
Antalet zoner har minskats från tidigare drygt 80 zoner till de nuvarande åtta zonerna.
Detta innebär att betydligt fler resor nu kan ske inom en och samma zon, vilket gör
zonsystemet mer överskådligt och enklare att förstå.

Figur 1 Zonsystemet före år 2015 med drygt åttio zoner

2(38)
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Figur 2 Nytt zonsystem med åtta zoner

Som framgår av figurerna ovan är det nya zon-systemet betydligt mer lättöverskådligt än
det tidigare. I t ex den röda zonen ingår elva av de gamla zonerna och i den orangea
zonen ingår tjugo gamla zoner.

3(38)
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4

Färdbevis och priser
Färdbevisen kan översiktligt delas in i tre huvudgrupper; periodkort, reskassa och
enkelbiljett. Under respektive huvudgrupp finns ett antal olika typer av färdbevis beroende
av antal resdagar per månad, vuxen eller ungdom, högtrafik eller lågtrafik m.fl.
Priset på färdbevisen beror på inom hur många sammanhängande zoner man ska resa.
I det gamla pris- och zonsystemet betalade man som högst för sju zoner för enkelbiljetter
och reskassa samt fem zoner för periodkort. I det nya systemet betalar man för högst tre
zoner oavsett typ av färdbevis.
Tidigare kostade ett periodkort 30 dagar vuxen 545 kronor för 1-2 zoner, dvs ganska
korta resor, och 690 kronor för 3 zoner. Nu kostar motsvarande kort 630 kronor för 1 zon,
som täcker ett större område jämfört tidigare. Det innebär att de korta resorna med
periodkort har blivit dyrare medan de lite längre resorna blivit billigare.
En stor förändring som infördes 2015 var att det tidigare fritidskortet för ungdomar
ändrades till att bli ett ungdomskort som gäller för ungdomar till den dag de fyller 20 år.
Kortet ger möjlighet till att resa i hela länet under 30 dagar i följd. Ungdomskortet får inte
sälja till skolor utan de elever som är berättigade till skolkort ska använda detta för sina
resor till skolan. Dock är det inte förbjudet att använda ungdomskortet till skolresor om
man har köpt ett sådant, vilket antagligen många ungdomar gör då det ju räcker att ha ett
periodkort med sig.
Ungdomskortet kostade 150 kronor när det infördes 2015 men priset har senare höjts till
175 kronor.
Det har även införts ett nytt årskort, Period 365 D.

4(38)
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5

Resandeutveckling, förändring av färdbevisanvändning och ekonomi

5.1

Periodkort

Figur 3 Delresor per korttyp (periodkort) mars månad 2013 respektive 2017

Antal delresor med periodkortet Vuxen 20 D under mars månad har minskat med cirka
46 000 resor till förmån för Vuxen 30 D som ökat med cirka 31 000 delresor. Med
årskortet, Vuxen 365 D som är nytt, utfördes cirka 48 000 resor. Totalt har antalet resor
med ”vuxenkort” ökat med cirka 32 000 resor (+6 %) under mars månad.
Delresor med skolkort har minskat med cirka 148 000 medan antalet resor med
ungdomskortet ökat med drygt 480 000 resor per månad. Tidigare fanns ett fritidskort för
ungdomar som har ersatts med det nya förmånliga ungdomskortet.
Totalt har antalet periodkortsresor ökat från cirka 820 000 under mars månad 2013 till
cirka 1 110 000 under mars 2017, en ökning med drygt 290 000 delresor, motsvarande
en ökning med 36 %.
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Ungdomskortet
Om resorna med ungdomskortet genomförs i högtrafik kan detta leda till trängsel ombord
och i förlängningen att entreprenören måste sätta in fler extraturer. För att se hur resorna
fördelas över dygnet har stämplingsstatistiken analyserats med avseende på
stämplingstid.

Figur 4 Resandets fördelning över dygnet med ungdomskortet

Som framgår av figuren ovan har resandet med ungdomskortet två markanta toppar
under vardagar, på morgonen strax före kl. 08 och på eftermiddagen mellan cirka 14:30
och 15:30. På morgonen sammanfaller ungdomarnas resor med övrig arbetspendling
medan på eftermiddagen sker ungdomarnas resor lite tidigare än arbetspendlarnas
hemresor.
Att resandet med ungdomskortet är störst på morgonen och eftermiddagen tyder på att
kortet ofta används för resor till och från skolan. Då resor med skolkort har minskat
innebär det att många ungdomar använder ungdomskortet i stället för skolkortet på väg
till eller från skolan och att det totala tillskottet av ungdomars resor inte är så stort som
diagrammet visar.
Det är troligt att det är fler ungdomar nu än tidigare som nyttjar kollektivtrafiken till och
från skolan eftersom man ändå har köpt ett ungdomskort, i stället för att gå eller cykla.
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5.2 Reskassa

Figur 5 Delresor med reskassa i mars månad 2013 respektive 2017

Antal delresor med Reskassa vuxen är på ungefär samma nivå mars 2017 som mars
2013. Reskassa ungdom har däremot minskat med hela 75 %, från 111 000
delresor/månad till 30 000 delresor.

Figur 6 Antal delresor med reskassa per startzon, mars månad 2013 respektive 2017
7(38)
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Som framgår av figuren ovan och tabellen nedan sker den övervägande delen av resorna
inom Röd zon, Jönköping. Drygt 70 % av delresorna med reskassa i mars 2017 startade
inom den röda zonen. De allra flesta av dessa, mer än 90 %, hade även mål inom den
röda zonen.
Tabell 1 Resor med reskassa inom Jönköpings län mars månad 2017

2017
Startzon
981 : RÖD
982 : GRÅ
983 : LILA
984 : GUL
985 : GRÖN
986 : BLÅ
987 : ORANGE
988 : VIT
Summa

Målzon
981 : RÖD 982 : GRÅ 983 : LILA 984 : GUL 985 : GRÖN986 : BLÅ 987 : ORANGE 988 : VIT Summa
133 824
2 649
1 028
220
3 864
140
872
1 019
143 616
2 797
1 084
23
3
89
1
1
1
4 000
1 156
15
389
47
0
0
1
0
1 608
293
3
49
663
1 095
15
8
0
2 125
4 196
88
1
1 111
18 329
1 007
92
41
24 865
157
4
0
8
1 089
4 845
5
21
6 131
860
4
1
13
116
7
12 029
393
13 424
1 083
3
0
1
65
19
411
1 095
2 676
144 367
3 849
1 492
2 065
24 648
6 033
13 420
2 571
198 445

Tabell 2 Antal och andel resor som sker inom en zon med reskassa, mars 2017

Antal med start i zonen
Antal resor inom den egna zonen
Andel inomzonsresor

RÖD
143 620
133 820
93%

GRÅ
4 000
1 080
27%

LILA
1 610
390
24%

GUL
2 130
660
31%

GRÖN
24 870
18 330
74%

BLÅ
6 130
4 850
79%

ORANGE
13 420
12 030
90%

Av det totala antalet resor under en månad med reskassa, ca 200 000, är närmare 90 %
enzonsresor.
Grå, Lila, Gul och Vit zon har betydligt lägre andel enzonsresor, mellan 24-41 %. Av de
resor som har start i Grå eller Lila zon har majoriteten mål i Röd zon.
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VIT
2 680
1 090
41%

5.3

Mobil-biljetter och kontant-biljetter
När det gäller mobil- och kontantbiljetter går det endast att redovisa dessa som hela resor
(nedan benämnt resor), då man inte ”blippar” dessa biljettslag vid byte. Resenären visar
endast sin mobilbiljett eller sitt papperskvitto för föraren vid ombordstigning, vilket innebär
att dessa inte registreras i biljettmaskinsystemet (Qubic).

Figur 7 Enkelbiljetter köpta i reseplaneraren eller JLT:s App, mars 2013 resp. mars 2017

Figuren ovan visar antalet så kallade mobil-biljetter, dvs biljetter som antingen köpts via
reseplaneraren eller Sms-kod år 2013 eller med JLT-appen 2017. I JLT-appen går det att
välja att gå in i reseplaneraren och ange start och mål för resan, varvid appen ger ett
förslag till resväg och en prisuppgift för resan som man kan godkänna och köpa. Ett
annat val är att köpa en zon-resa utan start eller mål, som berättigar till resor inom den
valda zonen med fria övergångar inom 70 minuter.
Biljettköp med hjälp av mobiltelefon har ökat med cirka 130 % mellan år 2013 och 2017,
från cirka 18 000 till 42 000.

Tabell 3 Antal resor med mobil- eller kontantbiljett inom Jönköpings län mars månad 2017

2017
Målzon
Startzon
981 : RÖD 982 : GRÅ 983 : LILA 984 : GUL 985 : GRÖN 986 : BLÅ 987 : ORANGE 988 : VIT
Summa
981 : RÖD
66 847
805
453
56
1 005
80
524
629
70 400
982 : GRÅ
857
363
12
1
12
0
0
3
1 248
983 : LILA
503
8
176
12
1
0
0
0
700
984 : GUL
92
0
11
293
387
9
5
0
797
985 : GRÖN
1 231
7
1
389
5 600
440
41
23
7 732
986 : BLÅ
83
0
0
3
341
1 572
1
7
2 007
987 : ORANGE
545
3
0
0
44
0
9 955
153
10 700
988 : VIT
664
0
0
0
20
12
185
440
1 321
Summa
70 821
1 185
653
755
7 411
2 113
10 712
1 255
94 905
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Tabell 4 Antal och andel resor som sker inom en zon med mobil- eller kontantbiljett, mars 2017

Antal med start i zonen
Antal resor inom den egna zonen
Andel inomzonsresor

RÖD
70 400
66 850
95%

GRÅ
1 250
360
29%

LILA
700
180
26%

GUL
800
290
36%

GRÖN
7 730
5 600
72%

BLÅ
2 010
1 570
78%

ORANGE
10 700
9 950
93%

VIT
1 320
440
33%

Resorna med mobil- eller kontantbiljett uppvisar i stort sett samma mönster som resorna
med reskassa. Man kan dock notera att det är ett par procentenheter fler som reser inom
samma zon med mobil- eller kontantbiljett jämfört med reskassa.

5.4

Längre övergångstid
Att ta reda på om det är fler resenärer än tidigare (2013) som utnyttjar den utökade
övergångstiden för att t ex uträtta ett ärende och sedan fortsätta resan eller åka tillbaka till
hem igen, är inte helt enkelt då det med biljettmaskinstatistiken inte går att se hur en
specifik resenär har rest.
Dock, under förutsättning att linjenätet och resenärernas resvanor är oförändrade mellan
år 2013 och 2017, kan man se att andelen bytesresor med reskassa ökad från 15 %
under mars 2013 till 18 % under mars 2017. Detta skulle kunna vara en indikation på att
förhållandevis fler resenärer utnyttjar denna möjlighet.
Som nämnts ovan går det inte att se hur många byten som sker med mobil- eller
kontantbiljetter då dessa inte ”blippas” vid byten och med periodkort reser man fritt utan
hänsyn till övergångstider.
Vid de intervjuer som gjorts med representanter för bussförarna framkom att förarna
upplever att resenärerna tycker att 70 minuters övergångstid är en generös tidsgräns och
att det går att ”åka ned på stan och äta eller handla och hem igen” för samma biljett.
Förarnas känsla är att det troligtvis är främst pensionärer som nyttjar denna möjlighet, se
avsnitt 7.8 nedan.
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5.5

Sammanfattning av samtliga biljettslag

Figur 8 Resor resp. delresor per biljettslag, 2013 och 2017

För mobil- och kontantbiljetter redovisas hela resor medan reskassa och periodkort
redovisas som delresor.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det skett en överflyttning av resor med
reskassa till periodkortsresor. Det som får ett stort genomslag i statistiken är
ungdomskortet som har blivit väldigt populärt. Om man endast betraktar periodkort så har
ungdomarnas andel av delresor med periodkort ökat från 36 % till 49 % av det totala
periodkortsresandet.
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Figur 9 Fördelning av periodkortsresor mars månad 2013 och 2017. Obs att figuren visar andelar
och säger inget om skillnad i antal mellan 2013 och 2017.

Totalt sett har antalet delresor (hela resor för mobil och kontant) ökat från cirka 1,5
miljoner delresor mars 2013 till cirka 1,8 miljoner delresor mars 2017 inom Jönköpings
län.
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5.6

Ekonomiska konsekvenser

5.6.1 Sammanställning av statistik från Prisgruppsavräkning mars 2013
respektive mars 2017
Statistik över antal sålda/registrerade ”biljettköp” och motsvarande belopp har erhållits
genom att så kallade Prisgruppsavräkningsrapporter tagits fram för perioderna 1–31 mars
2013 respektive 1–31 mars 2017.
Observera att de belopp som anges i tabellerna nedan är i löpande priser och således
inte är uppräknade med index.
Det bör även observeras att under mars månad 2013 inföll långfredagen den 29 mars,
dvs att den sista veckan i mars 2013 avslutades med påskhelg, vilket då kan ha påverkat
resandet och kanske också vilka typer av färdbevis som resenärerna valt att köpa denna
månad. Påsklovet 2013 inföll dock veckan efter påsk, vilket är positivt vid jämförelse av
statistiken, då arbetspendlingen antagligen inte påverkats lika mycket som den hade gjort
om påsklovet infallit under mars månad.
Antal biljetter och belopp som redovisas i detta avsnitt avser färdbevis för resor inom
länet.

Tabell 5 Antal sålda/registrerade 30 dagars periodkort vuxen, mars 2013 resp. mars 2017 samt
belopp (i löpande priser).
Vuxen
Produkt
Period 30 D 1-2 zoner

Mars 2013
Antal
biljetter

Andel

Mars 2017
Belopp

4 725

80 %

2 583 165

Period 30 D 3 zoner

413

7%

285 900

Period 30 D 4 zoner

422

7%

348 285

Period 30 D län

323

5%

323 920

Summa periodkort
vuxen 30 dagar

5 883

3 541 270

Produkt

Antal
biljetter

Andel

Belopp

Period 30 D 1 zon

5 721

78 %

3 625 830

Period 30 D 2 zoner

1 354

19 %

1 006 660

230

3%

242 090

Period 30 D län
Summa periodkort
vuxen 30 dagar

7 305

4 874 580

Av antal försålda Period 30 dagar utgjorde 1-2 zon-korten 80 % i mars 2013. I mars 2017
var andelen 1 zon-kort nästan på samma nivå, 78 %. Detta tyder på att även i det tidigare
zonsystemet så klarade sig det stora flertalet av de regelbundna arbetspendlarna med
det billigaste periodkortet. Dessa resenärer har i det nya systemet fått dyrare resor.
Däremot så har andelen försålda Period 20 dagar ökat från 46 % till 53 % vilket tyder på
att de som reser lite mer sällan i större utsträckning klara sig med det nya 1 zon-kortet
jämfört det tidigare 1-2 zon-kortet. I denna grupp är det också ett antal som fått det dyrare
men även ett antal som fått billigare resor.
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Tabell 6 Antal sålda/registrerade 20 dagars periodkort vuxen, mars 2013 resp. mars 2017 samt
belopp (i löpande priser).
Vuxen

Mars 2013
Antal
biljetter

Produkt
Period 20 D 1-2 zoner

Andel

Mars 2017
Belopp

Produkt

Antal
biljetter

Andel

Belopp

1 764

46 %

973 790

Period 20 D 1 zon

1 708

53 %

1 100 840

Period 20 D 3 zoner

786

21 %

555 265

Period 20 D 2 zoner

1 376

42 %

1 044 365

Period 20 D 4 zoner

834

22 %

700 720

Period 20 D län

448

12 %

460 480

158

5%

180 040

Summa periodkort
vuxen 20 dagar

3 832

2 690 255

Period 20 D län
Summa periodkort
vuxen 20 dagar

3 242

2 325 245

Tabell 7 Totalt antal sålda/registrerade periodkort vuxen, mars 2013 resp. mars 2017 samt belopp (i
löpande priser).
Vuxen
Produkt

Mars 2013
Antal
biljetter

Totalt periodkort vuxen

9 715

Belopp
6 231 525

Mars 2017
Produkt

Antal
biljetter
10 547

Totalt periodkort vuxen

Belopp
7 199 825

Antalet sålda eller registrerade periodkort för vuxna ökade med 9 % och intäkterna ökade
med 16 % mellan mars 2013 och mars 2017. Antal 20-dagarskort minskade medan 30dagarskorten ökade.

Tabell 8 Periodkort ungdom, mars 2013 resp. mars 2017 samt belopp (i löpande priser).
Ungdom
Produkt

Mars 2013
Antal
biljetter

Period 30 D skolungdom
Fritidskort

Belopp

1 057

523 510

31

24 955

Mars 2017
Produkt
Period ungdom län 30 D
(”Ungdomskortet”)

Antal
biljetter
10 695

När det gäller periodkort för ungdomar har det skett en dramatisk förändring i och med att
ungdomskortet infördes. Mars 2013 såldes drygt ett tusen periodkort till ungdomar, mars
2017 såldes drygt tiotusen ungdomskort. Intäkterna ökade från ca 520 000 kronor till
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Belopp

1 943 095

1 940 000 kronor. Statistiken för fritidskortet kan vara missvisande då det antagligen säljs
betydligt fler fritidskort i början av terminen.
Tabell 9 Reskassa vuxen, ungdom och duo/familj, mars 2013 resp. mars 2017
Mars 2013

Mars 2017

Produkt

Antal
biljetter

Belopp

Reskassa vuxen

192 758

4 152 427

Reskassa vuxen

Reskassa ungdom

107 364

1 435 197

8 446

374 450

308 568

5 962 074

Reskassa Duo/Familj
Summa Reskassa

Produkt

Antal
biljetter

Belopp

206 052

5 047 862

Reskassa ungdom

32 415

500 509

Reskassa Duo/Familj

12 475

599 106

250 942

6 147 478

Summa Reskassa

Antal reskassa vuxen inkl Duo/familj ökade med 9 % och intäkterna med 25 %. När det
gäller ungdomars resor med reskassa är minskningen stor, Antalet registrerade
reskassaköp minskade med 70 % för ungdomar.
Totalt sett så minskade antal reskassaköp med nästan 20 % medan intäkterna ligger kvar
på i princip samma nivå som 2013 (+ 3 %).

Tabell 10 Kontant (inkl. bankkortbetalning) vuxen, ungdom och duo/familj, mars 2013 resp. mars
2017
Mars 2013
Produkt

Antal
biljetter

Belopp

Kontant vuxen

58 560

2 018 767

Kontant ungdom

41 694

Kontant Duo/Familj
Summa Kontant

Mars 2017
Produkt

Antal
biljetter

Belopp

Kontant vuxen

40 751

1 451 069

887 165

Kontant ungdom

17 177

379 965

3 786

255 356

Kontant Duo/Familj

2 991

198 917

104 040

3 161 288

60 919

2 029 951

Summa Kontant

Kontantbetalning ombord på fordonen, vilket även innefattar betalning med bankkort, har
minskat med cirka 40 %, vilket är i linje med önskan att minska biljettförsäljningen
ombord. I stället sker många kontantköp med mobiltelefon, i JLT-appen.
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Som statistiken över försålda mobilbiljetter3 i Tabell 11 visar har antalet försålda
mobilbiljetter ökad med cirka 130 %, dock från låga nivåer.

Tabell 11 Antal försålda mobilbiljetter och belopp, mars 2013 resp. mars 2017
Mars 2013
Produkt
Mobil vuxen

Antal
biljetter

Belopp

Produkt

11 101

276 606

Mobil vuxen

6 663

104 467

159

8 682

17 923

389 755

Mobil ungdom
Mobil Duo/Familj
Summa Mobil

Mars 2017
Antal
biljetter
31 779

967 400

Mobil ungdom

8 391

156 672

Mobil Duo/Familj

1 276

71 208

41 445

1 195 280

Summa Mobil

Figuren nedan visar en sammanställning över biljettintäkter mars 2013 respektive mars
2017 för färdbevis som gäller resor inom länet. De totala intäkterna4 uppgår till 16,3 mnkr
för mars 2013 och 18,5 mnkr för mars 2017. I figuren nedan har Duo/Familj-biljetter förts
in under kategorin ”Vuxen”.

Figur 10 Sammanställning av intäkter av försålda färdbevis gällande för resor inom Jönköpings län.

3
4

Statistiken över försålda mobilbiljetter kommer från annan källa än prisgruppsavräkning.
Exklusive Resplus och skolkort
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Belopp

5.6.2 Ungdomars resor – ekonomi
Att ungdomars val av färdbevis har förändrats mycket efter att ungdomskortet infördes
framgår i föregående avsnitt där man ser att det säljs betydligt färre reskassa-,
mobil/kontantbiljetter och fritidskort till ungdomar än innan kortet infördes. Nedan följer en
sammanställning av de statistikuppgifter som rör ungdomars biljettköp.

Mars 2013
Produkt
Period 30 D skolungdom
Reskassa ungdom
Kontant ungdom
Mobil ungdom
Summa Kontant

Mars 2017

Antal
biljetter

Belopp

1 057

523 510

107 364

1 435 197

41 694

Produkt

Antal
biljetter

Belopp

Ungdomskortet

10 695

1 943 095

Reskassa ungdom

32 415

500 509

887 165

Kontant ungdom

17 177

379 965

6 663

104 467

Mobil ungdom

8 391

156 672

156 778

2 950 339

68 678

2 980 241

Summa Kontant

Antal sålda/registrerade biljetter till ungdomar har minskat med närmare 60 % medan
intäkterna, i löpande priser, ligger kvar på i stort sett samma nivå som tidigare. Men med
tanke på att intäkter från fritids- och sommarkort, vilka uppskattats till cirka 350 000
kronor per månad, inte ingår i statistiken ovan, samt att beloppen inte är indexerade
innebär det att de totala intäkterna för ungdomars resor minskat jämfört tidigare.
Införandet av ett förmånligt ungdomskort har således inte påverkat intäkterna i någon
större utsträckning. Det bör dock noteras att det tidigare Fritidskortet inte ingår i den här
redovisade statistiken, vilken kan innebära att de totala intäkterna över året minskat
något.
Som framgår av avsnitt 8.2.3 är antalet beställda skolkort på samma nivå, vilket visar att
skolorna inte ”missbrukar” ungdomskortet. Däremot så reser ungdomarna mindre med
skolkortet mot tidigare, då de nu i stället oftare använder ungdomskortet för resor till
skolan.
Felanvändning av ungdomskortet förekommer, dvs att personer som är äldre än 19 år
reser med ungdomskortet, vilket innebär minskade intäkter för JLT. I avsnitt 8.3 nedan
visar statistik från trafikinspektionen att vid de biljettkontroller som genomförs så står
felanvändning av ungdomskortet för störst andel fuskåkning.
Av de intervjuer som genomförts med representanter för bussentreprenörerna har de inte
framkommit att man behöver sätta in förstärkningstrafik på grund av ungdomskortet.
Däremot förekommer det, speciellt på eftermiddagarna, att bussarna blir fullsatta då
många ungdomar kommer ombord samtidigt och åker korta sträckor. Se avsnitt 7.11.2
nedan.
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Någon statistik över ungdomskortets användning i Närtrafiken för år 2013 har inte gått att
få fram. Tillgängliga uppgifter visar att av de 291 resorna i närtrafiken som utförts av
personer i ålderskategorin upp till 20 år så har 47 st använt sig av ungdomskort under
mars 2015, vilket var tre månader efter att ungdomskortet introducerades. För mars 2017
är motsvarande siffror 251 genomförda resor varav 81 med ungdomskortet.
Tabell 12 Antal resor med Ungdomskortet i Närtrafiken, mars 2015 resp. mars 2017.

Antal resor med
Närtrafik av
ungdomar

Närtrafikresor med
ungdomskortet

Andel
Närtrafikresor med
ungdomskortet

Mars 2015

291

47

16 %

Mars 2017

251

81

32 %

Nu när ungdomskortet är lite mer etablerat än det var i mars 2015 kan man se att andelen
ungdomar som använder ungdomskortet i Närtrafiken har ökat från 16 % till 32 %.

5.6.3 Återkoppling till tidigare utredning
År 2014 genomfördes ett utredningsarbete där en beräkningsmodell togs fram för att
beräkna effekterna av att införa ett nytt pris- och zon-system inom Jönköpings län.
Modellen utgick från hur resandet såg ut under mars månad 2013 och omfattade endast
resor som gick inom länet. I det förslag som utreddes fanns inte det förmånliga
ungdomskortet med som senare infördes, inte heller fanns JLT-appen utvecklad vilka
båda har påverkat resenärernas val av färdbevis.
Modellberäkningen 2014 visade att det föreslagna pris-och zonsystemen i stort sett skulle
bli intäktsneutralt.
De prisgruppsavräkningsrapporter, dvs resor som registreras i Qubic-systemet, som
tagits fram för mars månad 2013 respektive mars 2017 visar att intäkterna 5 för mars 2013
uppgick till ca 17,7 miljoner kronor och för mars 2017 till 21,1 miljoner kronor. Dessa
summor inkluderar då även länsgränsöverskridande resor men inte Resplusbiljetter.
I efterhand upptäcktes att Resplus-resor, som inte ingick i modellen, fick ett ganska stort
genomslag på det ekonomiska utfallet. Det sker ett inte obetydande antal Resplus-resor
mellan exempelvis Jönköping - Stockholm och Jönköping - Malmö, via byte i Nässjö. I det
tidigare zon-systemet innebar sträckan Jönköping – Nässjö en resa i fyra zoner till en
kostnad av 67 kronor (enkel resa med kontantbiljett). I den prismodell som utreddes 2014
var motsvarande resa en tvåzons-resa till en kostnad av 50 kronor, alltså 17 kronor
billigare. Aktuellt pris (2017) för kontant enkelbiljett två zoner är 60 kronor.

5

Inklusive mobilbiljetter som kommer från annan databas
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Av ovanstående kan man dra slutsatsen att det nya pris- och zon-systemet är
intäktsneutralt jämfört tidigare system eller kanske till och med ger bättre
kostnadstäckning. Jämfört den prismodell A1, som var huvudalternativet i den tidigare
utredningen, har priserna höjts till dagens nivå, delvis för att kompensera för
intäktsbortfallet på Resplus.
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6

Resultatredovisning av intervjuundersökningen.
Som nämnts i kapitel 2 samlades 851 intervjuer in, dels ombord på fordonen och dels vid
en del större hållplatser.
Åldersmässigt var fördelningen på intervjusvaren 71 % vuxna, 25 % ungdomar och 4 %
pensionärer. Det var cirka 100 st fler kvinnor än män som intervjuades (56 % kvinnor, 44
% män). 71 % av de tillfrågade reste dagligen med kollektivtrafiken.
I den fortsatta redovisningen skiljs inte på vuxna och pensionärer då pensionärsgruppen
endast utgör fyra procent, av resenärerna.

Hur ofta åker man med kollektivtrafiken i Jönköpings län

Figur 11 Resfrekvens

Två tredjedelar av de vuxna resenärerna uppger att de reser dagligen med
kollektivtrafiken och närmare 90 % av ungdomarna uppger att de reser så ofta. Med
dagligen menas varje dag måndag-fredag.
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Vilken biljett reser man vanligtvis med

Figur 12 Färdbevis

I gruppen vuxna är det drygt 70 % som reser med periodkort och 20 % med reskassa.
Bland ungdomarna reser drygt hälften med ungdomskortet, en tredjedel med skolkort och
11 % med periodkort.
Att så många som 11 % av ungdomarna reser på periodkort kan tyckas märkligt då
ungdomar kan köpa ett ungdomskort för 175 kronor jämfört att köpa ett periodkort som
kostar minst 630 kronor (Period 30 D). En förklaring kan vara att intervjuaren missbedömt
den tillfrågades ålder, andra förklaringar kan vara att ungdomen uppgivit att man rest med
periodkort trots att man har haft ett ungdomskort, då ju ungdomskortet är ett slags
periodkort. Man kan även ha lånat ett periodkort av någon, t ex av en förälder, men då
intervjuerna genomfördes under högtrafiktid en vardag är detta en mindre trolig förklaring.
Kunskap om och synpunkter på det nya pris- och zonsystemet

Drygt 60 % av de vuxna resenärerna och knappt 40 % av ungdomarna känner till att det
skett en förändring av zonsystemet. Av de som kände till förändringen ansåg drygt 40 %
att biljettsystemet, och underförstått zonsystemet, blivit enklare mot tidigare. Endast 3 %
uppgav att det blivit sämre eller svårare att förstå jämfört det gamla systemet. Övriga
svarade att det var oförändrat eller att man inte kunde svara på frågan.
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De resenärer som kände till att det införts ett nytt zonsystem fick även följdfrågan: Har det
blivit billigare eller dyrare för dig att resa i det nya zonsystemet?

Figur 13 Har det blivit billigare eller dyrare för dig att resa i det nya zonsystemet?

Av de vuxna resenärerna svarade 25 % att det blivit billigare för dem att resa i det nya
systemet, medan 38 % ansåg att det blivit dyrare. Att så många tycker att det blivit
dyrare kan förklaras av att en relativt stor andel av intervjuerna samlades in på
stadstrafiken i Jönköping och dessa korta resor har blivit dyrare i det nya systemet.
Att 24 % av ungdomarna tycker att det blivit dyrare att resa kan förklaras av att när
ungdomskortet infördes 2015 kostade det 150 kronor. Under 2016 höjdes priset till 175
kronor och det är denna höjning man kommer ihåg.
Hela 93% var nöjda med zonsystemet. Detta trots att det har blivit dyrare för vissa.
Motiveringen var främst att det fungerar bra, färre och större zoner, enklare och
smidigare, man kan åka längre etc.
Ungdomskortet
Ungdomskortet är ett kort för ungdomar upp till och med 19 år som infördes i samband
med den nya zonindelningen. Kortet gäller i hela Jönköpings län och kostar 175 kronor
per månad. Hela 91 % (av samtliga intervjuade) tycker att detta kort är prisvärt. Bland
ungdomarna var det 85 % som tyckte det var prisvärt medan 10 % inte tyckte det. Övriga
ungdomar (5 %) hade ingen synpunkt på ungdomskortets prisvärdhet.
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Frågor endast till ungdomar

De som svarade att resandet har förändrats efter att ungdomskortet infördes fick frågan:

Av de 145 ungdomar som svarade att de hade Ungdomskortet så svarade 43% att deras
resande hade förändrats med anledning av kortet. Av dessa så svarade 73% att de reser
oftare idag och 22% att de gör längre resor.
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Frågor angående ungdomskortet till de vuxna resenärerna

Till de vuxna som svarade att de hade hemmavarande barn som har ungdomskortet
(61 st.) ställdes frågan:

10% av de vuxna hade hemmavarande barn som hade Ungdomskortet. Av dessa
svarade 69% att de upplevde att de skjutsar sina ungdomar mer sällan nu.
Slutligen tillfrågades resenären om denne hade någon annan synpunkt angående
prissystemet som de ville framföra. De allra flesta hade inget att tillägga eller uttryckte att
de var överlag nöjda.

24(38)
RAPPORT - UTVÄRDERING AV NYTT PRIS- OCH
ZONSYSTEM I JÖNKÖPINGS LÄN
2017-12-14

SERPET p:\7203\7002404_jlt_utvärd._pris-och_zonsystem\000\07_arbetsmaterial\rapport\rapport jlt utvärdering pris- zonsystem.docx

108

7

Synpunkter från ett urval av länstrafikens entreprenörer
Telefonintervjuer har genomförts med representanter för tre av Länstrafikens
entreprenörer, Keolis, Nettbuss och Omnibuslinjen, får att få deras synpunkter på det nya
pris- och zonsystemet.

7.1

Utformningen av zonsystemet i stort
Det samlade intrycket från entreprenörerna är att det nya zonsystemet fungerar bra.
Tidigare fanns det över 80 zoner i länet och när man nu gått till åtta zoner är det lättare
att få en överblick över dem. Systemet har blivit enklare att arbeta i.

7.2

Gränsdragningar i zonsystemet
Zonernas utformning har känts genomarbetade från början och följer på ett naturligt sätt
de större resenärsströmmarna. De gränsdragningar som gjorts mellan zonerna har i stora
delar accepterats av entreprenörer och av allmänhet.
En entreprenör framförde att det har kommit vissa klagomål från de boende i Gränna att
de inte får höra till Jönköpingszonen. Samtidigt har klagomålen bedömts vara relativt små
och en trolig förklaring till detta är att det redan i det gamla systemet var relativt dyrt att ta
sig mellan Gränna och Jönköping.
Mellan Habo och Bankeryd finns det en zongräns och det har förekommit en hel del kritik
från resenärer att det är dyrt att ta sig mellan dessa tätorter. I tidigare zonsystemet var
orterna också i olika zoner. I det gamla systemet var prisskillnaderna mellan zonerna
dock mindre. Resenärer från Habo och Mullsjö (zon 982) har också framfört viss kritik
över att de behöver göra en tvåzonsresa för att åka till Jönköping.

7.3

Antal zoner
Någon entreprenör ansåg att det borde gå att ytterligare förenkla zonsystemet genom att
ta bort de mindre zonerna 988 (Vaggeryd) och 984 (Tranås). Samtidigt finns det
förståelse för att zonerna behöver var kvar för att få bättre ekonomi för längre resor.
En annan entreprenör ansåg i stället att det kan finnas anledning att göra zonen för
Jönköping något mindre och addera ytterligare några zoner i anslutning till denna. Det
hade dock resulterat i fler zoner vilket motverkar syftet med att ha ett enkelt system.

7.4

Entreprenörernas syn på samarbetet och kontakterna med Länstrafiken
Entreprenörerna tycker att samarbetet med Länstrafiken i det stora hela fungerar som det
ska. Det informationsmaterial och lathundar som Länstrafiken trycker upp, uppdateras
regelbundet och den senaste versionen av den handbok som finns tillgänglig för
chaufförer har blivit mycket bra. Utmaningen med att förse busschaufförer med god
information ligger främst internt hos respektive entreprenör.
Information till resenärerna finns att läsa på Länstrafikens hemsida vilket underlättar för
chaufförerna då de behöver ägna mindre tid åt att informera sina kunder.
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I samband med att man bytte till nya zonsystemet gick Länstrafiken ut med
pressmeddelanden. I dessa klargjordes de olika argumenten bakom förändringen. Trots
detta blev det ändå en hel del diskussioner för chaufförerna att hantera och bemöta
inledningsvis. Entreprenörer bedömer ändå att den insats som gjordes av Länstrafiken
var tillräcklig. En del resenärer behöver ställa frågor och framföra sina synpunkter oavsett
hur väl de blivit informerade.

7.5

Utveckling av mängden frågor från resenärerna till chaufförerna
I samband med införandet av det nya pris- och zonsystemet fick chaufförerna besvara en
stor mängd frågor från passagerna. Många av frågorna handlade om de nya zonerna och
var gränsen mellan dessa gick. I stadstrafiken i Jönköping frågade passagerna ofta om
den prishöjning som skedde i samband med zonomläggningen. Sammantaget så var det
en hel del frågor de första veckorna i samband med förändringen men dessa har nu lagt
sig.
Mängden frågor till chaufförerna är nu på i stort sett samma nivå som i det tidigare
systemet. För stadstrafiken i Jönköping har man dock märkt att frågorna gällande zoner
har försvunnit. Exempelvis kunde det tidigare var problem för resenärer och chaufförer att
hålla reda på att det var olika zoner mellan Norrahammar och Råslätt. Då de nu är inom
samma zon är detta problem löst.

7.6

Resenärernas reaktioner på det nya systemet
Det upplevs från chaufförshåll att det flesta resenärer ställer sig positiva eller neutrala till
det nya pris- och zonsystemet. Initialt blev en del resenärer i Jönköpings stadstrafik
besvikna över prishöjningen. Vissa av dem ifrågasatte varför orter som Tenhult skulle
vara i samma zon som Jönköping och betala samma biljettpris som för boende i centrala
Jönköping. När man sedan har funnit att man kan resa på annat sätt och längre har
inställningen blivit mer positiv.
En del resenärer som drabbades av en prishöjning uttryckte att det skulle byta
transportmedel till bil. Chaufförerna bedömer att det inte är så många av dem som
verkligen gjort slag i saken. De flesta har kommit tillbaka till kollektivtrafiken efter en
tidsperiod. Detta grundas på att chaufförerna känner igen arbetspendlarna på
morgonturerna.
Något som kom upp oväntat var att det blev mycket diskussion kring att rabatten för
lågtrafik Reskassa sänktes från 50% till 40%. Främst kom det klagomål från den äldre
generationen angående detta.

7.7

Påverkan för chaufförers arbetssituation
Det nya zonsystemet innebär att det är färre zoner att hålla reda på och därmed lättare
för chaufförerna att undvika misstag. Ett enklare system har gjort att det går snabbare att
serva resenärerna vid hållplatserna och att risken för förseningar minskar. En annan
fördel är att det går enklare och snabbare att lära upp nya och sommarvikarierande
busschaufförer.
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Tidigare kunde vissa busslinjer passera över ett flertal zoner och då förekom det att en
del resenärer medvetet eller omedvetet valde fel antal zoner vid gränserna. Denna
problematik har minskat med det nya zonsystemet. Det nya systemet är också enklare att
förstå för resenärerna vilket innebär att det blir mindre diskussioner och konflikter mellan
resenärer och chaufförer.

7.8

Påverkan på resandeutvecklingen
Det upplevs av entreprenörerna som att det är en stor resandeökning generellt men att
det är svårt att veta vad som kan härledas till det nya systemet och vad som beror på
övriga faktorer. För boende i förorterna omkring Jönköping, som Norra Hammar och
Bankeryd, har det blivit billigare att resa och där observerar chaufförerna en stor
resandeökning.
Entreprenörerna har svårt att bedöma hur det nya zonsystemet påverkat
resandeströmmarna. I det gamla zonsystemet såldes biljetter mer på enskilda orter än
zoner och då var det lättare för chaufförer att få en överblick av start och målpunkt för
resenärerna. I dagens system där man endast kan följa var resenärerna går på är denna
överblick svårare att göra.
I samband med nya zonsystemets införande så utökades också bytestiden till 70 minuter
inom en zon. Resenärerna upplever den utökade bytestiden som generös. Det finns
möjlighet att ”åka ned på stan och äta och hem igen” för samma biljett. Det är troligtvis
främst pensionärer som nyttjar denna möjlighet.

7.9

Påverkan på betalning
Det är ingen större skillnad i att hantera betalningar i nuvarande system. I det gamla
systemet kunde vissa ”specialare” (resande över flera zoner) ta längre tid för chaufförer
som inte hade lärt sig momenten utantill.
De nya kortläsarna fungerar tillfredställande. Men för vissa fordon så är det problem med
kontakt till biljettmaskinen.
Kontanter är ett snabbt betalmedel för chaufförerna. Kontokortshantering tar mer tid då
man måste avsluta transaktionen ordentligt och vänta på olika kvitton. Det upplevs dock
som bra att mängden kontanter har minskat till förmån för kort. En entreprenör
uppskattade att omkring 70% av betalningarna för kontantbiljett numera genomförs med
kort.
För att ytterligare förbättra möjligheten till att använda alternativ till kontanter har det
framkommit att mobilbiljetterna borde vara billigare än kontbiljetten. Det kostar också
extra att betala med kort på bussen då man laddar Reskassa på tåg eller buss. Eftersom
det kostar extra att ladda reskassa ombord på fordonen rekommenderar chaufförerna
ibland resenärerna att köpa en enkelbiljett och därefter att ladda sin Reskassa vid ett
försäljningsställe.
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7.10 Utbudet av biljettprodukter
Entreprenörerna är överlag nöjda med dagens utbud av biljettprodukter. Vissa tycker att
det skulle gå att komplettera utbudet med ett dagskort eller ett tredagarskort. Överlag
tycker man att prisnivån för produkterna ligger inom rätt prisintervall.
De tillfrågade entreprenörerna framhåller att det är viktigt att värna om 20-dagarskortet
som flera anser gynnar kollektivt resande. Dess styrka gentemot 30-dagarskortet är
flexibiliteten. Det ges på ett naturligt sätt möjlighet att ta bilen då det av någon anledning
inte passar att åka kollektivt. Dessutom kan andra i hushållet nyttja kortet de dagar man
tar bilen.
Åldersgränsen för Pensionärskort (75+), som endast finns för boende inom Jönköpings
eller Gislaveds kommuner, upplevs av en del som något hög. Den kan vara intressant att
se över denna åldersgräns. Detta för att kunna behålla de jobbpendlare som nyss gått i
pension inom kollektivtrafiken.

7.11 Ungdomskortet
Ungdomskortet upplevs som väldigt bra då det fått många ungdomar att åka buss.
Ungdomarna lär sig att det är smidigt att resa kollektivt. Förhoppningsvis fortsätter de att
åka buss när det blir äldre. Det är nog naturligare för ungdomarna inom tätorten att
fortsätta åka kollektivt medan det utanför tätort nog svårt att konkurrera med bilen då man
tagit körkort.
7.11.1 Felanvändning av ungdomskortet
Ungdomskortet är relativt övriga kort mycket kostnadsfördelaktigt. En del entreprenörer
tycker att priset borde justeras uppåt då det låga priset inbjuder till felanvändning. Det
låga priset kan dock ha inneburit att den andel av resenärer som åker utan något giltigt
färdbevis alls har minskat.
Felanvändning av ungdomskort förekommer och upplevs generellt som ett problem av
entreprenörerna. Chaufförerna ser vilka kort som resenärerna stämplar med och kan då
se att personer som helt klart överstiger åldersgränsen använder ungdomskortet. Även
bland utsatta grupper i samhället är det vanligt att ungdomskortet används felaktigt.
Entreprenörer utrycker att det finns behov av fler biljettkontroller, framförallt i
stadstrafiken. De tycker det är viktig att visa de som betalar att man kontrollerar dem som
inte gör det. Mer kontroller ger bättre möjlighet till balans mellan de som gör rätt för sig
och de som fuskar.
7.11.2 Påverkan på resandebeteende hos ungdomarna
Entreprenörer har noterat att det är vanligt förekommande att ungdomarna åker korta
sträckor med ungdomskort, mellan 2-3 hållplatser. Utan ungdomskort hade nog många
av dessa resor genomförts till fots istället.
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Förutom att ungdomar reser kortare sträckor upplevs det också som att de tillbringar mer
tid på bussarna. I vissa fall kan man misstänka att ungdomskortet gör att bussarna
används som en slags värmestuga. Innan denna produkt kom reste ofta ungdomar med
kortladdning och drog sig för onödiga resor. Nu finns det möjlighet att ta bussen in till stan
eller bara åka runt med bussen när det råder brist på fritidsalternativ. Det kan komma in
gäng på 15-20 stycken ungdomar på bussen och föra ganska mycket oväsen. Det finns
en risk för att man kan få ett tapp bland andra resenärsgrupper på grund av detta
beteende.
Ungdomar som reser längre sträckor har nog också ökat men inte alls i den grad som de
som åker kortare sträckor. Under studiedagar kan man exempelvis se ungdomar som
reser mellan Habo-Jönköping och Habo-Gränna. Denna typ av resande var inte vanligt
innan introduktionen av ungdomskortet.
Generellt upplevs det som att det blivit fler resenärer på bussarna i Jönköpingstrafiken
och att andelen ungdomar har ökat mer än andra resenärsgrupper. Troligtvis har
ungdomskorten en stor inverkan på detta och ibland kan det leda till fulla bussar. En
utsatt tid är under eftermiddagar i rusningstrafik genom Jönköping, mellan 14:00-17:00.
Det kan stiga på grupper av ungdomar som åker några hållplatser för att sedan ersättas
av en ny grupp ungdomar som även de färdas en kortare sträcka. På morgnar är trafiken
mer komprimerad med mycket förstärkningstrafik vilket gör att likande problem inte
upplevs då.
I stadstrafiken i Jönköping har det märkts av en ökad tillströmning av resenärer under
tidig eftermiddag och under skoldagar har trafiken utökats vid denna tid på dagen. Om
den ökade resandeefterfrågan vid denna tid på dagen endast är en effekt av
ungdomskortet eller om det finns andra bakomliggande faktorer är svårt att säga. Dock
har säkert ungdomskortet bidragit till detta. Några regelbundna förstärkningsturer har
man inte behövt sätta in vid dessa tidpunkter utan det har löst genom tidtabellsförändringar inom gällande avtal.
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8

Synpunkter från funktioner vid Jönköpings Länstrafik, JLT
För att kunna ta reda på hur JTLs organisation har påverkas av det nya zon– och
betalsystemet har intervjuer genomförts med olika funktioner i organisationen. Interjuver
har utförts med Kristoffer Ström (Färdtjänst och Närtrafik), Karin Henriksson
(Skolkortsadministration), Anders Lägersten (Trafikinspektion), Josefine Engstrand
(Betalsystem) och Linda Andersson (Kundcenter).

8.1

Påverkan för Färdtjänst och Närtrafik av nytt Zon- och betalsystem
Färdtjänst- och närtrafikresor kännetecknas av betydligt större servicegrad än traditionell
kollektivtrafik. Dessa resor ska ses som ett komplement till ordinarie kollektivtrafik.

8.1.1 Utveckling av resenärsantal för färdtjänst
Statistik visar att resenärer blivit mer benägna att använda sig av färdtjänsten. Trafiken
har under senare år stadigt ökat. På årsbasis bedöms antalet resenärer bli 678 000 för
2017 jämfört med 600 000 2013, en ökning på 12%, se Figur 14.
Det bedöms som svårt att säga om eller hur stor andel av resandeökningen som kan
relateras till det nya zonsystemet. Passagerarunderlaget har ökat markant sedan 2014
dvs innan det nya zonsystemet infördes. Habo och Mullsjö är exempel på kommuner där
ökningen varit kraftig. Till viss del kan det nog bero på att de numera ligger inom samma
zon vilket gjort det enklare och billigare att resa mellan tätorterna. Ett annat exempel
gäller färdtjänstresenären som ska resa från Eksjö till Nässjö och nu slipper passera en
zongräns.
För längre sträckor är systemet också mycket förmånligt. En resenär kan åka med ett
”eget fordon” (Färdtjänstfordon) mellan Jönköping och länsgränsen och endast betala en
avgift för två zoner vilket motsvarar 60 kr.

Resenärer på årsbasis för färdtjänst
800 000
600 000

678 000
600 000

400 000
200 000
0
2013
Figur 14 Utveckling av resenärsantal för Färdtjänst.

2017

8.1.2 Utveckling av resenärsantal för Närtrafik
Närtrafiken har också haft en kraftig resandeutveckling om en från betydligt lägre nivåer
än för färdtjänsten. En stor förändring i närtrafiken skedde i början av 2014 då
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Länstrafiken övertog ansvaret för närtrafiken. Det blev enklare att resa då samma
regelverk kom att gälla för alla länsbor som kan resa med närtrafik. I resandestatistiken
går det också tydligt att se att resandeökningen var stor åren efter Länstrafikens
övertagande. Mellan exempelvis 2013 och 2014 var resenärsökningen ungefär 30%.
Tendensen är att denna ökning avtar och mellan 2015 och 2016 stannade den vid 6%, se
Figur 15.
Utöver det faktum att närtrafik infördes i hela länet har det varit svårt att få fram hur övriga
parametrar har påverkat resandeökningen. En tänkbar anledning är att fler reser med
kollektivtrafiken överlag. Detta avspeglar sig också då i att mängden äldre resenärer samt
mängden handikappade resenärer ökar. Dessa resenärsgrupper kan få svårare att få
plats på JLTs fordon när det blir trängre och då kan närtrafiken utgöra ett attraktivt
alternativ för dessa. En ökning genererar också fler fordon som syns på vägarna vilket
också kan få en effekt att fler och fler resenärer får upp ögonen för detta resealternativ.

Resenärer på årsbasis för Närtrafik
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Figur 15 Utveckling av resenärsantal för Närtrafik.

8.1.3 Påverkan för arbetssituationen
Det administrativa arbetet med bokningsmottagningen har blivit enklare då det är färre
zoner att hålla reda på. När en kund exempelvis frågar efter kostnaden för en resa går
det enkelt att ta fram. Rutinerna kring bokningarna är fortfarande desamma och tar lika
lång tid nu som i det gamla systemet.
Mängden frågor som ställs har minskat betydligt. Tidigare var det vanligt förekommande
att det uppstod diskussioner med kund om huruvida man kommit på rätt eller fel sida av
en zongräns. När det nu inte finns så många zongränser längre att ta hänsyn till har
många av dessa diskussioner upphört.
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8.1.4 Påverkan för trafikkostnader
Den kostnad som JLT betalar per färdtjänstresa har legat på en jämn nivå sedan 2014,
se Figur 16. Kostnaden per närtrafikresa ligger också den på en stabil jämn nivå men
tenderar att sjunka något sedan 2014. En orsak till detta kan vara att närtrafiken har
större resenärsanal än tidigare. Det är därmed lättare att samordna resorna och att
använda entreprenörer som anlitas på heltid, vilket kan ha positiv effekt på priserna.

G E N O M S N I T T L I G KO S T N A D /R E SA
250 kr
200 kr
150 kr
100 kr
50 kr
0 kr
2014

2015

2016
Färdtjänst

2017

Närtrafik

Figur 16 Kostnadsutveckling för Färdtjänst och Närtrafiken

8.1.5 Påverkan på reslängd
Den genomsnittliga reslängden mellan 2014 och 2016 har för färdtjänst ökat med omkring
7%. Motsvarade siffra för närtrafiken har varit 1%, se Figur 17. En orsak till att den
genomsnittliga reslängden för färdtjänst ökar kan vara att det har blivit billigare att färdas
längre sträckor inom länet. Många av färdtjänstresenärerna har inte egen bil och kan nu
trotts detta färdas längre sträckor till en förmånlig kostnad.
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Genomsnittlig reslängd (km)
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Figur 17 - Genomsnittlig reslängd för Färdtjänst och Närtrafik

8.2

Skolkort
Skolkort utfärdas till berättigade elever för att kunna ta sig till och från skolan. Skolarna
anger vilka elever som behöver skolkort baserat på kriterier som adress, avstånd till skola
och elevens ålder. Denna information redovisas för aktuell kommun som sedan
bestämmer vilka som är berättigade till detta kort. Via en skolkortsportal som JLT
upprättat kan sedan skola eller annan ansvarig funktion beställa dessa skolkort.

8.2.1 Felanvändning av skolkort
Det är troligtvis ganska många elever som är berättigade till skolkort som använder sitt
ungdomskort istället. Detta kan man utläsa av att det är ungefär samma mängd skolkort
som faktureras ut till kommuner som tidigare (se Tabell 13) men stämplingarna av dessa
har minskat. Detta beteende resulterar i att JLT får felaktigt resenärsstatistik.
Från chaufförshåll framkommer det att det kan finnas risk för felanvändning vid resor
inom skolans ramar. Det framkommer exempel på att hela gymnasieklasser har gått på
en buss och där endast ett fåtal elever har stämplat med skolkort.
8.2.2 Administrativ påverkan
Det nya zonsystemet har gjort det lättare att arbeta administrativt med skolkorten. Det
gamla systemet var problematiskt då man ofta fick räkna med ett flertal zoner och därmed
kunde det uppstå felaktigheter. I det gamla systemet kunde man exempelvis få jämföra
zonkartan med en vanlig karta för att få fram korrekta avstånd.
Inga nya frågeställningar har tillkommit med introduktionen av det nya systemet, utan
antalet frågor har snarare minskat. De frågor som ställs gäller ofta själva
beställningsportalen och berör inte zonsystemet.
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8.2.3 Påverkan för skolkortens struktur
I Tabell 13 nedan kan man se hur kategorierna av skolkort förändrats efter introduktionen
av nya zonsystemet. I det gamla systemet var det vanligast att man beställde skolkort där
eleverna kunde göra 2 resor per dag över flera zoner (65% av korten). I det nya systemet
är den dominerande kategorin av skolkort den där man kan göra två resor per dag inom
en zon (75% av korten). Detta innebära att de flesta elever reser inom en zon vilket
underlättar det administrativa arbetet.
Tabell 13 Jämförelse mellan beställda skolkort i gamla och nya systemet.

Beställda skolkort Läsår 2014/15, gamla systemet med 80 zoner.

Antal

Fördelning

Enzon 1 resa

300

2%

Enzon 2 resor

4 562

31%

Flerzon 1 resa

235

2%

Flerzon 2 resor

9 656

65%

Totalt

14 753

Beställda skolkort, läsår 16/17, nya systemet med 8 zoner.

8.3

Antal

Fördelning

Enzon 1 resa

595

4%

Enzon 2 resor

10 675

72%

Flerzon 1 resa

0

0%

Flerzon 2 resor

3 240

22%

Totalt

14 510

Trafikinspektionen
Trafikinspektionen har som främsta uppgift att utföra biljettkontroll och ordningshållning i
JLTs trafik. Inga större ändringar har skett i deras ruiner sedan det nya zonsystemet togs
i drift 2015. Ungefär samma mängd biljettkontroller genomförs som innan 2015 även om
de har ökat lite på grund av utökade ordningsinsatser. I samband med dessa så
genomförs samtidigt en del biljettkontroll.
I regel så genomförs omkring 20 000-25 000 kontroller per kvartal och antalet resenärer
som reser felaktigt i dessa kontroller brukar uppgå till cirka 200 personer. Detta innebär
att ungefär knappt 1% av resenärerna inte har giltigt färdbevis.

8.3.1 Påverkan gällande typer av felanvändning
Sedan ungdomskortet introducerades är det för denna produkt som de flesta fall av
felanvändning inträffar. Under 2015 ökade andelen felaktigt användande av
ungdomskorten från 10% till 38 % av de totala registrerade felanvändningarna, se Tabell
14.
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Sedan slutet av 2015 har felanvändning av ungdomskortet legat på en stabil nivå mellan
34-38% av det totala antalet fel. Det finns inga indikationer på att denna andel av fel
skulle minska.
Tabell 14 Utveckling av den andel av felanvändning som utgörs av ungdomskort under 2015.

Felanvändning av ungdomskort (andel i %)
q1 2015

10%

q2 2015

19%

q3 2015

34%

q4 2015

38%

Tabell 15 visar hur fördelningen mellan de vanligaste felkategorierna såg ut under kvartal
4 2016. Ungdomskortet är fortsatt den klart dominerade kategorin. Andra vanliga fler är
att man saknar giltigt bevis för studentkort, att man saknar giltig biljett eller åldersrelaterat
fusk för kontantbiljett via reskassa.
Tabell 15 Vanligaste kategorierna av felanvändning och deras fördelning under kvartal 4 2016.

Vanligaste kategorierna av felanvändning (andel i %)
Ungdomskort (fel Reskassa
Period
ålder)
(fel ålder)
q4 2016
36%
21%

Studentkort
(utan bevis)
23%

Avsaknad av
färdbevis
Total
17%
97%

8.3.2 Orsaker till felanvändning av ungdomskort
Det bedöms som troligt att det låga priset är den främsta orsaken till att ungdomskortet är
den vanligaste typen av felanvändning. Från den dag du fyller 20 år höjs kostnaden för
ett månadskort i Jönköping centralort från 175 till 630 kr. Det är därför inte konstigt att de
som mest använder ungdomskortet felaktigt är 20 till 21 år. Det är emellertid inte ovanligt
att 30-åringar och uppåt också använder kortet.
Det bedöms inte bero på brist på information att ungdomskortet används felaktigt.
Entreprenörerna ska ha god information om vilka produkter som ska gälla för olika
resenärer. Det gäller dock att fortlöpande vidareutbilda chaufförerna så att inte misstag
sker av dem. Den information som finns på JLTs hemsida angående biljetternas giltighet
bedöms också var bra och enkel för resenärer att ta till sig. Det antal biljettprodukter som
finns tillgängligt är heller inte för många utan går att överblicka.
8.3.3 Påverkan på arbetssituation
Det har blivit betydligt enklare att genomföra kontroll av färdbevis i det nya zonsystemet.
Att hålla på reda på 80 zoner gentemot 8 är en väldigt stor skillnad. Antalet
zonöverträdelser förekom inte i så stort antal i det gamla systemet heller. Däremot var det
kontrolltekniskt svårare att hålla reda på dem. I Råslätt kunde exempelvis en
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zonöverträdelse bero på i vilken riktning man åkte. Zongränserna är också bra dragna
och underlättar därför i dialogen med resenärerna.
Att korrigera kostnaden för ungdomskortet till att motsvara omkring hälften av vad ett
vuxenkort kostar kan vara en möjlighet till att få ned antalet felanvändningar. En annan
möjlighet skulle också kunna vara att utöka antalet biljettkontroller. Antalet biljettkontroller
bedöms dock vara på en rimlig nivå ur aktivitets och kostnadssynpunkt.

8.4

Biljettsystem
JLT använder sig sedan 2009-2010 av ett biljettsystem som heter Qubic. Det används på
alla tåg och bussar i länet där JLT är ansvarig för trafiken. Biljettsystemet omfattar både
resandeförsäljning och registrering.
Den fysiska förarenheten har en display med knappsats och till denna är kortläsare och
printer kopplat. Vid registrering ”blippar” passagerare sitt kort (check in). Check out
tillämpas inte när man går av bussen. När man använder sig av Reskassa måste man
därför meddela chauffören om man vill åka längre än en zon.

8.4.1 Påverkan på arbetssituationen
Justering av priser sker centralt i biljettsystemet. Den distribueras till Qubic-enheterna via
Wlan och 3G via en ”Taxifil”. Från centralt håll är det nu betydlig färre zoner att göra
eventuella prisjusteringar för vilket är smidigt. När väl denna uppdatering är gjort är det
dock ingen skillnad i distributionen mellan gamla och nya zonsystemet.
Då zonerna har blivit betydligt större än tidigare krävs mer samordning och koordinering
mellan kommuner än tidigare. I det gamla systemet fanns det större möjligheter att göra
enskilda uppdateringar av priserna för enskilda kommuner vid behov. Sådana
korrigeringar är inte möjliga att genomföra längre då zonerna kan inrymma flera
kommuner.

8.5

Kundcenter, KC
JLTs kundcenter hanterar ungefär 200 samtal från allmänheten per dag. Det flesta
frågeställningarna handlar om felaktiga betalningar och information vid trafikstörningar.

8.5.1 Påverkan på arbetssituationen
JLTs kundcenter upplever att frågor som berörde zoner och gränsdragningar var hög
inledningsvis men har därefter minskat till en nivå som ligger under den i det tidigare
systemet. Däremot ligger frågor kring priser för biljettprodukter på samma nivå som
tidigare vilket är naturligt då dessa produkter överlag är desamma som innan.
8.5.2 Intryck från resenärer
Kundcenter upplever att det nya zon– och betalsystemet tagits emot väl av allmänheten.
Bland de vanligaste felen resenären gör är att inte veta var zongränsen går. Detta
försöker Kundcenter påverka genom att lägga ut fler kartor. En annan typ av fel som är
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vanligt förekommande för resenärerna är att de inte uppfattar att det inte går att byta ut
zoner inom innevarande period för periodkort gällande 2 zoner. Denna problemställning
är dock inte ny utan fanns också i det gamla systemet. Kundcenter upplever att resenärer
som reser längre och mellan zoner är mer nöjda med det nya systemet än de resenärer
som reser i centralort. Frågor kring den förlängda giltighetstiden för en biljett var dock
mer vanligt förekommande efter att den ändrades än innan. Denna förändring mottogs
positivt och i detta fall är det troligtvis resenärerna i stadstrafiken som kan dra nytta av
detta.
Utifrån sina kontakter med resenärerna har Kundcenter svårt att säga om det skett någon
förändring i resenärsbeteende. De bedömer att resenärerna fortsätter att göra de resor de
behöver göra oavsett struktur i priser och zoner. Det kan ha haft en positiv inverkan på
sällanresenärer som ibland gör längre resor och inte pendlar dagligen.
Ungdomskortet togs emot väldigt bra från allmänheten. Resandet har ökat mycket bland
ungdomar sedan det togs i drift. De frågor som kommer in till kundcenter är mest från
föräldrar som undrar om det låga priset verkligen stämmer och vilken åldersgräns som
gäller för kortet.
Kundcenter tycker det går bra att delge information om det nya systemet till resenärerna
och det verkar som om resenärerna förstår systemet också. Det bedöms att chaufförerna
kan hantera de flesta frågor och det är inte vanligt att de hänvisar frågan vidare till
kundcenter. Det har heller inte uttryckts önskemål från chaufförer om att mer information
till dem angående det nya zonsystemet behövs.
8.5.3 Utveckling av dagens zon- och betalsystem
Det är svårt att se omedelbara åtgärder som kan förbättra systemet. Överlag är zonerna
korrekt placerade och ordnade efter kommun och städer. De är väl anpassade efter hur
folk reser. Några resenärer blir negativt drabbade av de nya zongränserna, men det är
relativt få i antal. En faktor som kan vara värd att undersöka vidare är att titta närmare på
är hur man kan få resandet på tätortstrafiken att öka.
8.5.4 Utveckling av antal ärenden till JLTs Kundcenter
Kundcenter är nöjd med mängden samtal som de hanterar och bedömer att antalet hålls
nere för att resenärerna är bra på att ta fram information själva via kanaler som
Facebook, JLTs hemsida eller appar. Vid större förändringar använder också KC sig av
tidningar och radio för att förmedla information.
I Figur 18 nedan kan man följa antalet ärendet som kommit in via JLTs hemsida mellan
januari 2014 och december 2016. Det går därmed att följa utvecklingen i ärendehantering
före och efter introduktionen av det nya zonsystemet. Det bör dock tilläggas att man bör
vara mycket försiktig innan man drar slutsatser baserat på detta underlag. Detta beror
främst på att underlaget endast baserar sig på frågor som kommit in via nätet och denna
andel är mycket liten i förhållande till det antal frågor som ställs via telefon. För de frågor
som ställs via telefon finns tyvärr ingen statistik. En annan orsak till att man ska vara
försiktigt med att tolka informationen är att den inbegriper alla typer av frågor, inte bara de
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som hör till zoner och priser. För att ytterligare förstärka att Figur 18 ska användas för att
härleda mönster och inte påvisa några sanningar har de numeriska värdena tagits bort.
Figur 18 kan emellertid ge en indikation av utvecklingen i antalet ärenden och man kan
nog med stor sannolikhet säga att utvecklingen av antalet ärenden går åt rätt håll och
minskar. Det förekommer toppar med jämna mellanrum vilket på ett naturligt sätt inträffar
när resenärer ska ta upp sitt resande igen, exempelvis vid terminsstarter. I slutet av 2016
gick antalet ärenden upp vilket troligtvis förklaras av den prishöjning som infördes i
december 2016. Vid priskorrigeringar brukar belastningen på KC bli högre.

Antal Ärenden via hemsida till JLT Kundservice, 2014-2016

2014-januari
2014-februari
2014-mars
2014-april
2014-maj
2014-juni
2014-juli
2014-augusti
2014-september
2014-oktober
2014-november
2014-december
2015-januari
2015-februari
2015-mars
2015-april
2015-maj
2015-juni
2015-juli
2015-augusti
2015-september
2015-oktober
2015-november
2015-december
2016-januari
2016-februari
2016-mars
2016-april
2016-maj
2016-juni
2016-juli
2016-augusti
2016-september
2016-oktober
2016-november
2016-december

Introduktion av nytt
zonsystem

Figur 18 - Antal ärenden vid JLT Kundcenter
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-14
Tid:

2017-01-09 kl.08.30-11.05

Plats:

Regionens hus sal B

§5

Regional transportplan Jönköpings län 20182029
Diarienummer: RJL 2017/1005, 2564

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna förslag till 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 hur
de tilldelade medlen ska användas under planperioden.
Planförslaget skall redovisas till Näringsdepartementet senast den
31 jan 2018
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08
 Förslag till Regional transportplan för Jönköpings län
2018-2029
 Bilaga, bytespunkter i Jönköpings län
 Inkomna remisser
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-04
 Samrådshandling Regional transportplan för Jönköpings
län 2018-2029
 Regeringsbeslut N2017/02312 Uppdrag att ta fram förslag
till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling
av transportsystemet och trafikövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Trafikdirektören stämmer av om bytespunkter i Jönköpings län,
handlingsplan för pendlingsparkeringar och hållplatser samt
kollektivtrafikanknutna åtgärder i infrastrukturen 2018-2029 tas
med som en bilaga.
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Tid:

2017-01-09 kl.08.30-11.05

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-08

1(2)

RJL 2017/1005

Förvaltningsnamn
Emil Hesse
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner förslag till Regional transportplan för Jönköpings län 20182029.

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 20182029. Den ekonomiska ramen uppgår till 1,38 miljarder kronor. Planen innehåller
förslag på f hur de tilldelade medlen ska användas under planperioden.
Planförslaget skall redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 jan 2018.

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 20182029. 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, drygt 320 miljoner
kronor eller 23 procent avsätts för större väginvesteringar, 240 miljoner kronor
eller 17 procent avsätts för gång- och cykelåtgärder, 127 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.

143

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2017/1005
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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
Ordförande
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
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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,
knappt 320 miljoner kronor eller 23 procent avsätts för större
väginvesteringar, 240 miljoner kronor eller 17 procent avsätts för gångoch cykelåtgärder, 127 miljoner kronor satsas på trafiksäkerhet och
framkomlighet 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, för länet och för 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 funktionsoch hänsynsmålen nås. Prioriteringarna i förslaget bör även ta hänsyn till
möjligheten att möta behovet 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 parallellt med framtagandet av nationell plan.
Region Jönköpings län har sett en stor fördel i att remissen av den
regionala transportplanen har kunnat 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 var ambitionen att remittera
planförslaget i september, samtidigt som den nationella planen. Förslaget
till regional transortplan för Jönköpings län 2018-2029 beslutades av
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nämnden för Transport, infrastruktur och miljö. Den slutliga versionen av
planen fastställs av Regionfullmäktige under 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. Det är därför viktigt att
arbeta med beteendepåverkan och att utvecklingen av fordon och
drivmedel drivs framåt även om transportplanen inte omfattar medel för
dessa områden.
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 eldrivnatåg 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.

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
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
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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
2

https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/
https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/
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Bild. Ortsstrukturen i Jönköpings län. Kartan visar länets regionala vägnät samt
järnvägsnätet, 2006. Observera att Järnvägssträckningen Burseryd och Anderstorp är
avvecklad och finns därför inte med på nyare kartor.

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.
16
160

Det innebär att innovation och produktivitet utvecklas snabbare i städer än
på landsbygderna, vilket i sin tur avspeglas i högre löner.
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.
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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.

Produktivitet (ln)

15

14

13

12

6

8

10

12

14

Befolkning (ln)

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 (FAregioner) 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
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prognoser av 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 varor kan
förflytta sig, att människor kan 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 både
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 och internationella transporter.
Restid är en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för godstransporter och
persontrafik. Vid en jämförelse av olika transportslag framgår att södra
stambanan och E4:an möjliggör goda restider mellan de flesta stora startoch 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 jämfört med både bil och buss, medans för
resor inom länet är det bilen har den snabbaste restiden.
EXEMPEL PÅ
RESTID4
Sträcka

Utanför och genom
Jönköpings län
Stockholm–Köpenhamn
Stockholm – Malmö
Jönköping– Köpenhamn
Jönköping – Malmö
Jönköping-Göteborg
Jönköping – Linköping
Jönköping – Stockholm
Inom Jönköpings län
Jönköping – Värnamo
Jönköping – Vaggeryd
Jönköping – Gnosjö
Jönköpings- Gislaved
Jönköping – Eksjö
Jönköpings – Sävsjö
Jönköping– Aneby
Jönköping– Habo
Jönköping–Mullsjö
Jönköping – Tranås
Jönköping – Nässjö
Jönköping – Vetlanda

Alla tider är cirkatider
Restid Bil

Restid Buss

Restid Tåg

6 h 50 min
6 h 20 min
3 h 30 min
3h
1 h 40 min
1 h 20 min
3 h 20 min

10 h (inkl. byte)
8 h (inkl. byte)
7 h 20 min (inkl. byte)
4 h 15 min (utan byte)
2 h 45 min(utan byte)
1 h 45 min (utan byte)
4 h (utan byte)

5 h 20 min (utan byte)
4 h 40 min (utan byte)
3 h 30 min (inkl. byte)
2 h 50 min (inkl. byte)
2 h 10 min (inkl. byte)
1 h 50 min (inkl. byte)
3 h 30 min (utan byte)

50 min
30 min
50 min
1h
50 min
1h
50 min
20 min
30 min
50 min
40 min
1h

1 h (utan byte)
40 min (utan byte)
1 h 20 min (utan byte)
1 h 20 min (utan byte)
1 h (utan byte)
1 h 20 min (utan byte)
1 h (utan byten)
30 min (utan byte)
35 min (utan byte)
1 h 50 min (inkl. byte)
1 h 25 min (inkl. byte)
1 h 25 min (inkl. byte)

1 h (utan byte)
30 min (utan byte)
1 h 30 min (inkl. byte)
Tåg finns inte
1 h 25 min (inkl. byte)
50 min (utan byte)
50 min (inkl. byte)
15 min (utan byte)
20 min (utan byte)
1 h 50 min (inkl. byte)
30 min (utan byte)
1 h 15 min (inkl. byte)

Tabell. Med tabellen ovan visas inte den exakta restiden, utan tabellen är
avsedd att visa konkurrenskraften mellan de olika transportslagen
exempelvis att bilen och tåget har större konkurrenskraft jämfört med
bussen. Tiderna med fet stil innebär att det är det snabbaste alternativet, de
tider som är både i fet still och i kursiv stil innebär att både alternativen tar
lika lång tid.

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 det 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
4

Beräkningen är gjord genom olika reseplaneringssystem mellan orternas mittpunkt eller
resecentrum och tar därför inte hänsyn till exempelvis resor till och från stationen, köer,
mm. vilken kan förändra den faktiska restiden.
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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.
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I stråket ingår även vägar och järnvägar som finns i den nationella
transportplanen. Stråket som löper diagonalt från nordväst till sydöst
genom 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.
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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.
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 av trafiken tillsammans med att det
saknas direkttåg mellan Borås–Göteborg innebär att Region Jönköpings
län anser det som 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, vilket prognoserna visar, 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 i stråket Göteborg-Jönköping har
även pekats ut som en brist av Trafikverket i nationell plan 2018-2029.
Riksrevisionen har under hösten 2017 genomfört en granskning av hur EU
perspektivet tas om hand vid prioritering av väg- och
järnvägsinvesteringar.5 Riksrevisionen lyfter fram avsaknaden av
fullständig motorväg på riksväg 40 mellan Göteborg och Stockholm som
en brist och påpekar att den inte uppfyller EU-målen om
motorväg/motortrafikled på stomnäten. De samhällsekonomiska
beräkningar som tagits fram av Region Jönköpings län och berörda
kommuner visar att utbyggnaden är lönsam. Detta tillsammans med att EU
perspektivet inte tagits om hand i Trafikverkets utredningar gör att frågan
borde prioriteras.
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.
5

Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett EU-perspektiv?, RIR 2017:27,
Riksrevisionen, 2017.
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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, men
på övriga sträckor varierar standarden.

5. Det syd-nordliga stråket:
(Köpenhamn–Malmö) – Jönköping/Nässjö – (Linköping–Stockholm)
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
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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/Varberg) – Jönköping/Nässjö – (Stockholm)
Stråket omfattas till största del av den nationella transportplanen och
består av riksväg 26 och järnvägarna HNJ-banan och Vaggerydsbanan
samt v. 153 i den regionala planen. Stråket fyller en viktig funktion för
arbetspendling med flera trafikslag, för fritidsresor och turism samt för
transittrafik och långväga godstrafik.
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.
Varberg med både hamn och stora industrier är en stor målpunkt i stråket
där v.153 utgör kopplingen mellan väskusten och Jönköpingslän. Väg 153
passerar Ullared som är en stor målpunkt för besöksnäring och handel
vilket bidrar till att trafiken i stråket uppvisar tydliga säsongsvariationer.
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.
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Utredningar för att utveckla de regionala stråken
Målet är att de regionala stråken ska hålla en hög standard både vad gäller
trafiksäkerhet och framkomlighet. För att ha en god framförhållning i
arbetet är det viktigt att i god tid initiera utredningar, i form av
åtgärdsvalsstudier, så att det alltid finns färdigplanerade projekt i länet
som kan verkställas i den takt som medel blir tillgängliga.

På kartbilden nedan visas vägstandard och trafikmängd. Det är naturligt att
vägsträckor som har lång standard och högs trafikflöden i första hand blir
föremål för utredningar. De sträckor på kartan som är markerade med rött
har trafikflöden över 4000 fordon/dygn och saknar mittseparering. Vid
initiering av nya åtgärdsvalsstudier är det lämpligt att studera de stråk som
på kartan är markerade med rött. För sträckor som har färre än 4 000
fordon/dygn kan det ändå finnas anledning att genomföra utredningar där
finns särskilda behov.

Bild. Vägstandard och trafikmängd, Trafikverket, 2017.

Ett antal av de mest angelänga sträckorna kommer att åtgärdas inom
planperioden både inom ramen för Regional- och nationell plan.
De sträckor som med hög trafikmängd som återstår är sträckan
Smålandsstenar-Gislaved på rv 26, den återfinns i nationella planens
+10% alternativ. Sträckan norr om Mullsjö på rv 26 föreslås åtgärdas inom
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ramen för den nationell plan. För sträckan Nässjö-Eksjö ska ombyggnation
påbörjas. För sträckan Ekenässjön-Vetlanda krävs en förbifart och någon
mer omfattande utredning för denna sträcka finna inte i dagsläget.. För
sträckan på rv 32 från Tranås och norr ut kommer den planerade ÅVS från
Region Östergötland att inkludera även den delen i Jönköpings län som är
röd på kartan för att få ett sömlöst länsöverskridande stråk.
Det är dock angeläget att utreda vilka andra trafiksäkerhets- och
framkomlighetsåtgärder, förutom mittseparering, som är möjliga på de
stråk som inte prioriteras för mittseparering i regional- eller nationell plan
i dagsläget och på det mindre vägnätet som i dagsläget inte inryms i de
utpekade stråken och där mittseparering bedöms som en allt för kostsam
åtgärd. Det mindre vägnätet är mycket viktigt för näringslivet exempelvis
skogsindustrin och tillverkningsindustrin samt lantbruk och måste hålla en
godtagbar standard för att dessa näringar ska kunna utvecklas samt för
landsbygdsbefolkningens dagliga resande.
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 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
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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.
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
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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 med hög trafikvolym. Det kan
exempelvis 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.
Trafiksäkerhet i stråken – viltolyckor
Jönköpings län är stort till ytan och består till en mycket stor del av skog
vilket ger goda förutsättningar för större vilt, men utmaningar med hänsyn
till trafiksäkerhet. Vägar och järnvägar utgör i olika grad hinder för vilda
djur att förflytta sig mellan deras olika områden och resulterar i stort antal
olyckor och trafikdödade djur varje år. Orsakerna till det stora antalet
viltolyckor på vägnätet kan vara många och faktorerna kan samverka.
Biltäthet, ökad viltstam hos vissa djur, förarens ovana att läsa av naturen
utanför vägbanan, bra vägar och därmed hög hastighet kan vara
bidragande orsaker. Trafikverket arbetar aktivt med att minska
viltolyckorna genom flera pilotprojekt och forskning inom området.
Trafikverket ansvarar för infrastrukturen och det främsta
infrastrukturskyddet för att minska risken för olyckor är viltstängsel.
Viltstängsel skyddar, men hindrar också djurens rörelse och därför måste
hänsyn tas både till viltets behov av stora utrymmen att rör sig och risken
för olyckor.
För de olika myndigheternas arbete med att minska antalet viltolyckor
finns ett nationellt samarbete organiserat: Nationella viltolycksrådet. I
rådets verksamhet är Trafikverket, Polisen och samtliga 21 län i Sverige
engagerade. I varje län finns en länsansvarig från vardera
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jägarorganisation och polismyndigheten. Organisationens huvudinriktning
är dock att organisera eftersök av trafikskadat vilt.
Det inträffar omkring 3000 trafikolyckor med vilt varje år i Jönköpings
län. Av dessa är det framförallt rådjur som drabbas, men även ca 500 älgar
och ca 100 vildsvin. Vildsvinsolyckorna drabbar främst Höglandet i
områden runt Eksjö och Vetlanda. I den östra delen av länet samt väster
om Vättern har det förekommit några olyckor med kronhjort.
Dovhjortsolyckor förekommer främst på länsvägar i området runt Tenhult
och söder om Jönköping med ca 30 stycken. Dovhjort förekommer även i
mindre grupper över hela länet.
De sträckor i Jönköpings län som Nationella viltolycksrådet lyfter fram
som olycksdrabbade är:
• Gislaved - Smålandsstenar - Bredaryd, Riksväg 26 och 27 samt
länsväg 153
• Väster om Vättern är riksväg 26/47, Jönköping - Mullsjö länsgränsen mot Västra Götaland och länsväg 195 förbi Habo
drabbade.
• Söder om Jönköping/Huskvarna är länsvägarna 942 och 931 samt
riksväg 31/40/47 utsatta för bl.a. dovhjortsolyckor.
• Höglandet har på riksväg 31/47 och länsväg 128 mellan Nässjö och
Eksjö samt på Rv31 mellan Vetlanda och länsgränsen mot
Kronoberg många olyckor. Framförallt är älg, rådjur och vildsvin
inblandade.
• I länets södra del är främst riksväg 27 mellan Värnamo, Bor och
Rydaholm en utsatt vägsträcka med många olyckor.
Hastighetsöversynen som genomförs av Trafikverket innebär i många fall
en sänkning av hastigheten från 90 km/h till 80 km/h på många mindre
vägar som saknar mittseparering. Ofta saknar dessa vägar även
viltstängsel. Att hastigheten sänks kan leda till att statistiken över
dödsolyckor med vilt förbättras, men det är inte säkert att andra olyckor
med vilt, som inte har dödlig utgång, kommer att minska. Det är därför
viktigt att Region Jönköpings län arbetar vidare med att utreda möjliga
åtgärder för att minska antalet viltolyckor.
Att uppföra viltstängsel på hela vägnätet som påverkas av
hastighetsöversynen eller längs vägar som i övrigt är drabbade av
viltolyckor är inte möjligt både på grund av ekonomiska förutsättningar
och på grund av viltets behov av utrymme. Däremot finns det många
åtgärder som kan vidtas för att minska olycksriskerna. En utredning av
vilka åtgärder som är möjliga att genomföra längs sträckor där viltstängsel
inte bedöms kunna sättas upp bör därför genomföras.
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Gång- och cykelvägar
Omvärldstrender påverkar på olika sätt både stadens- och
transportsystemets- och cyklingens utveckling. 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 samhällets
funktioner och service 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
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
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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 2016.6 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 Gislaved–Hestra, Skillingaryd–
Vaggeryd–Hok, Vetlanda–Landsbro (nedlagd banvall) och Vetlanda–
Ekenässjön. Se karta över befintliga cykelvägar.

Bild. Befintliga cykelvägar i länet 2016 (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.. Eftersom tillgängliga
6

Underlagsmaterialet finns på webbplattsen www.utveckling.rjl.se.
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resurers inte räcker för att möta alla behov och önskemål har satsningarna
i den regionala transportplanen ett tydlgit fokus på potentialen för
vardagligt resande och cykling. Detta innebär att åtgärder som främst eller
enbart främjar turistcykling har lägre prioritet i planen. Dock bör självklart
potentialen för turismcykling beaktas inte minst met bakgrund av att
turism kopplat till cykling har ökat kraftigt under det senaste åren.

Bild. Sträckor med potential för cykelväg längs det statliga vägnätet (Ramboll, 2017)

Regionala cykelstråk
Inför framtagandet av Regional transportplan för Jönköpings län 20182029 har behovet av regionala cykelstråk lyfts fram och utretts. Syftet har
varit att försöka identifiera sträckor där det finns potential för att bygga
längre sammanhängande cykelstråk vilka då kommer att omfatta flera
kommuner.
Som underlag till utbyggnanden av funktionella stråk och prioriteringen av
investeringar i cykelvägar har ett oberoende kunskapsunderlag tagits fram.
Potentialen för funktionella regional cykelstråk har beräknats genom
parametrar som invånarantal och närhet för att ta fram de stråk som har
störst potential för skol- och arbetspendling med cykel
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.
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–
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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 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
(ÅVS) 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.
Regional cykelstrategi
Den regionala transportplanen innehåller många av de delar som
vanligtvis utgör grunden för en regional cykelstrategi nämligen underlag
för investeringar, prioriteringar och utbyggnadsstrategi. Regionala aktörer
är eniga om att dessa delar även fortsättningsvis ska ingå i den regionala
transportplanen. För att arbeta fram en regional cykelstrategi som
kompletterar den regionala transportplanen behöver glappet mellan
investeringar och övrigt regionalat och kommunalt ansvar identifieras. En
regional cykelstrategi bör inte innehålla delar som utgör trafikverkets eller
kommunernas ansvar, utan istället fokusera på att ena länet kring frågan
med utgångspunkt i de mjuka frågorna som folkhälsa, samhälsplanering,
ökad säker cykling, mobility management med mera. En regional
cykelstrategi måste även ta hänsyn till och inkludera det arbete som redan
har gjort och som pågår i länet exempelvis projektet Hela Resan m.fl.
Region Jönköpings län kommer ta fram underlag för det fortsatta arbetet
med att ta fram en kompletterande cykelstrategi.
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
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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 att de
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
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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:
•
•
•
•
•

Arbeta med framkomlighetsfrågor för att bland annat korta
restider,
Arbeta med att förbättrad hållplatsstandard för bland annat ökad
tillgänglighet,
Potentialen för pendlarparkeringar,
Översyn av antalet hållplatser. Det kopplar 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 järnvägsbanorna, med Y:et som första
etapp. Det ger flera möjligheter till förbättringar, 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 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.
För att kollektivtrafiken ska upplevas som jämnställd måste både kvinnor
och män ha tillgång till den. 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 till vardagsresande, men att det finns stora
skillnader för vilka ärenden resorna görs. Även 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 och har information om resmönster.

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
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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
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 andra
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 inom
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
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attraktiva tåglägen och förutsägbarhet i järnvägssystemet. Ytterligare en
faktor som påverkar intermodala transporter är de höjda banavgifterna,
vilket kan minska deras attraktivitet då priset fortfarande är den främsta
konkurrensfaktorn mot lastbil.
Jönköpings län har en stark tillverkningsindustri, skogsindustri och
jordbruksnäring. Dessa branscher har ett stort behov av transporter på
både på väg och på järnväg. För att främja en ökad användning av hållbara
transporter krävs förstående för de utmaningar som dessa företag har. Att
hela transporten sker på järnväg kommer inte vara möjligt för de flesta
företag, utan att en del av transporten kommer sannolikt att ske med
lastbil. Det gör att hållbara bränslen och intermodala transporter är viktigt
del för att möjliggöra hållbara transporter. Många företag har även det så
kallade ”last mile”-problemet vilket innebär att en del av transporten utgör
ett hinder för hela transporten exempelvis att lastbilen inte kan ta sig till
lastplatsen eftersom vägen är för dålig eller inte klara tyngden.
Som i många branscher är det inte transporten i sig som orsakar den
negativa klimatpåverkan utan det är främst det drivmedel som används,
även om annan miljöpåverkan förekommer. Att Region Jönköpings län
även fortsättningsvis är aktiv i fråga om hållabra och alternativa
drivmedlen är viktigt för att fortsätt vara en logistiknod och ha ett starkt
och livskraftigt näringsliv.
Det är angeläget och nödvändigt att investera i järnvägen för att främja att
mer gods överförs från väg till järnväg och att kapacitet och standarden
stärks på de 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 100 miljoner kronor större än utan flygplats.7
Flygbranschen står inför stora utmaningar, främst kopplat till dess
miljöpåverkan som i första hand beror på flygbränslet. Det pågår mycket
forskning kring mer miljömässigt hållbara bränslen för flyget. Den största
råvaran för miljöflygbränsle är trä. Det är en vara som Jönköpings län har
7

http://www.jonkopingairport.se/download/18.52c074f715221cdc0ec30c9/14531038912
70/J%C3%B6nk%C3%B6pings+flygplats_den+regionalekonomiska+betydelsen.pdf
2017-09-04.
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både god tillgång av och kunskap kring i länet. Även om försök gjort med
inblandning av mer hållbara bränslen så är det oklart när i tiden
miljöbränslen för flyget kan introduceras fullt ut.
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 samt
Arlanda är målpunkter för många av länets invånare både 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,
delningsekonomi och ökad tjänstenäring med mera, gör det mycket svårt
att förutsäga eller prognistisera 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
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regionala kärnorna och viktiga målpunkter, 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, vilket kan
påverka 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 persontransporter: bilägandet och ett resmönster som
generellt ligger närmare hur män traditionellt reser. Genom dessa
möjligheter skapas, förutsatt att potentialen för normbrytande utveckling
tas till vara, ett förbättrade möjligheter att möta klimatutmaningen och för
att nå ett mer jämställt transportsystem.
Att förändra de rådande könsrollerna kring ”vem som gör vad” av det
obetalda hemarbetet har troligen större påverkan på jämnställheten i
samhället 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 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
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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
resor och transporter. Det finns ännu inga indikationer på någon helt ny
typ av person- eller godstransporter. Majoriteten av de nya fordon som
presentas är fortfarande i sin grundstruktur samma som konventionella
fordon, dvs. 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 påverka samhället och
samhällsplaneringen genom människor och fordons förändrade
rörelsemönster och förändrad markanvändning, men i dagsläget bedöms
inte teknikutvecklingen påverka den grundläggande infrastrukturen eller
trängselproblematiken. Frågan om resurseffektivitet kvarstår fortfarande,
oavsett autonoma fordon.
Den enda helt nya infrastruktur som är under framtagande idag är
Hyperloop. Det är ett transportsystem baserat på rör där kapslar förflyttas i
nära vakuum, det 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 då kan även regelverk behöva ses
över.
Den digitalisering och teknikutveckling som däremot kan ha stor påverkan
på samhället är möjligheten att genom realtidsdata skapa en samanhållen
styrning av både konventionella- och självkörande fordon för att planera
trafiken i realtid.8 Om trafiken samplaneras kan resursutnyttjandet
effektiviseras genom smartare färdvägar, bättre utnyttjande av
gaturummet, eller organisering av fordonskaravaner när det är
8

Se bland annat ”För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi”,
N2017/03643/D.
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ändamålsenligt. Ett sådant samanhållet planeringssystem har dock många
utamningar som ännu inte är utredda, tillexempel informationssäkerhet,
hur ansvara för ett sådant system kan eller ska fördelas mm. Det finns
även risk för att ökad effektivitet leder till ökade transporter och ökad
användning av varor och tjänster, vilket kan leda till ökade
miljöbelastningar, så kallade rekyleffekter.
Några slutsatser som kan dras av trenderna i samhället är att det finns
potential för att minska biltrafikvolymer och den totala fordonsflotta 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 för trafikering. Trafiken på järnväg har ökat
stadigt i popularitet och det medför att efterfrågan på ökad turtäthet är
aktuell i attraktiva stråk. Även den vägbundna trafiken väntas öka, den är
dock 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 kan eller ska erbjuds trafik är däremot svårt att förutse.
En möjlig utveckling är anropsstyrd trafik som planeras digitalt i realtid
utefter resenärernas geografiska läge och närhet, detta förutsätter dock
autonoma fordon.
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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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9

Karta: Nationell stamvägar. Trafikverket.

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.
Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har tagit initiativ till att i samverkan med länsplanupprättarna
peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional
tillgänglighet.10
Det finns i dag en mängd olika utpekanden av vägnät, till exempel
utpekade vägar för arbetspendling, för godstransporter och för personer
med funktionsnedsättning. Dessutom är vägnätet indelat i vägkategorier
utifrån väghållaransvar och standard och så vidare. Men det saknas ett
gemensamt ställningstagande till vilka av våra vägar som är viktigast för
tillgängligheten. Trafikverket och andra aktörer har i flera sammanhang
behov av ett sådant samlat utpekat vägnät, exempelvis när vi beskriver
9

http://www.trafikverket.se/contentassets/38814d51236e47ff92594b30ea8eda68/201409-nationellt-stamvagnat.pdf , 2017-09-04.
10
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/samhallsplanering/funktionellt-prioriterat-vagnat/Remiss/, 2017-12-13.
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brister och prioriterar åtgärder samt vid gör hastighetsanalyser och
utpekande av riksintressen.

Bild. Funktionellt prioriterat vägnät för Jönköpings län, nationellt och internationellt
viktiga vägar, Trafikverket, 2016.

Viktiga vägar för nationell och regional tillgänglighet
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast
för nationell och regional tillgänglighet. Det görs i samarbete med berörda
aktörer, i första hand länsplaneupprättarna. Detta vägnät kallas för
funktionellt prioriterat vägnät.
Det prioriterade vägnätet kommer att användas som ett planeringsunderlag
i kommande planeringsprocesser. Genom att peka ut vägar, med fokus på
tillgänglighet, och enas om dess viktigaste funktioner får vi en bra grund
för olika verksamheter och projekt.
Vägnätet kallas för Funktionellt prioriterat vägnät och utgör ett uppdaterat
och samlat planeringsunderlag för:
•
•
•

vilka vägar där det är viktigt att värna och höja tillgängligheten på
prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen, och
hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens olika skeden och i
avvägningar mellan olika intressen.

Trafikverket och andra aktörer har nytta av det prioriterade vägnätet i
samhällsplanering och i arbeten som regionala hastighetsanalyser,
revidering av regionala systemanalyser, beskrivning av brister och
prioritering av åtgärder.
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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.

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.
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Bild. Fyrestegsprincipen.

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 omeller 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 2åtgärder, utan detta ska ingå som en naturlig del i planeringen av åtgärder.

57
201

58
202

203

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.11 I detta ansvar ingår att upprätta och fastställa länsplaner för
regional transportinfrastruktur.12 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

11
12

3 § Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
7 § Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
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motiveras och det bör finnas en 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.
2.
3.
4.
5.

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
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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 länsplanupprättarna13 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.

13

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”.14 De gemensamma prioriteringarna som tagits fram:

Bild till vänster: Regionsamverkan Sydsveriges Prioriterade objekt. Bild till höger: Regionala
kärnor och tillväxtmotorer.

14

http://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2016/03/Positionspapper-Sydsverigesinfrastruktur-_slutlig.pdf hämtat 2017-01-25,
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I dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”, som utgår från
positionspappret, har mer konkreta prioriteringar av objekt tagits fram.
Objekten har relevans 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 energistrategin15 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.
15

http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/publikationer/rapporter/2010/Pages/201017.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.
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För det regionala huvudlinjenätet har trafikupplägg utformats genom att
identifiera ett antal lämpliga knutpunkter, där kollektivtrafiken strålar
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 län16. 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.

16

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 får
särskilt stor påverkan på arbetspendlingen genom ökade restider. Förslaget
bedöms visserligen påverka godstransporter, men påverkan bedöms inte
bli lika omfattande som för persontrafiken eftersom hastigheten redan är
80 kilometer i timmen.
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I ett större samhällsperspektiv finns det en risk att hastighetsöversynen
ökar skillnaderna mellan stad och land, där utvecklingen koncentreras till
tillväxtnoder och övriga landet kommer längre bort från utvecklingen.
Hastighetssänkningen gör att invånarna upplever att landsbygden kommer
ännu längre bort och att landsbygdens behov ännu en gång inte tas i
beaktan när hastigheten sänks ju längre bort man kommer från de stora
vägarna. Det blir även svårare att skapa samanhållning i länet när känslan
av närhet stadigt minskar. Att bygga ut alla beröra sträckor så att
hastigheten minst kan behållas är mycket kostsamt och den tilldelade
ramen kommer inte att räcka till det. Åtgärder kan dock bli aktuella och
det är stor vikt att ha framförhållning i frågan. Under perioden måste
därför en utredning i form av åtgärdsvalsstudier tas fram som visar brister
och behov för framtida åtgärder.
Samfinansiering av mittseparering från nationell transportplan
Under hösten 20017 aviserade Trafikverket en eventuell möjlighet för den
nationella transportplanen att samfinansera regional transportplan
avseende mittsepareringsåtgärder för att höja trafiksäkerheten på utsatta
sträckor. Samfinansiering från nationell plan har tidigare inte varit möjligt.

Bild. Utbyggnad färgmarkerad efter vägtyp samt trafikmängd för Jönköpings län,
Trafikverket, 2017.
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De vägsträckor som i första hand är aktuella för samfinansiering av
mittsepareringsåtgärder är de som har högst trafikmängd per dag (ÅDT)
och som har en fastställd kostnad, men inte ingår i pågående projekt.
Förutsättningarna är fortfarande mycket oklara vilket innebär att i denna
plan har antagandet gjorts att prioriterade mittsepareringsobjekt kan
samfinansieras med 1/3 från nationell plan.
Av de sträckor som visas på kartan ovan har två sträckor prioriteras för
samfinansiering från nationell plan:
• Rv. 27 förbifart Bor- Bredasten – som visas på kartan har sträckan
från E4 längs rv 27 förbi samhället Bor en mycket hög
trafikmängd. Åtgärden Förbifart Bor har prioriterats i tidigare
planer, men ombyggnation har ännu inte påbörjats. Projektet som
prioriteras omfattar hela sträckan förbi Bor samhälle och väster ut
mot Bredasten vid E4. Det skapar enhetlighet i stråket och öka
trafiksäkerheten.
• Rv 27 Bredaryd-Anderstorp - Även sträckan Bredaryd-Anderstorp
proiriteras för samfinansiering. Sträckan har en mycket hög
trafikmängds och har varit föremål för utredning, men inga
åtgärder har påbörjats.
Båda dessa sträckor har en hög trafikmängd och åtgärderna gör att stråket
längs med rv 27 får en mer enhetlig standard. Västra Götaland har planerat
en ÅVS på rv 27 och denna kommer förlängas över länsgräns så att hela
den delen av stråket tas i beaktan.
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
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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.
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.17 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
utvecklingsansvar18 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
17
18

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,
I Jönköpings län ligger det regionala utvecklingsansvaret på Region Jönköpings län.
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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.

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
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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 BK419. 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.
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.20
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.

19
20

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/barighetsklass-bk4/ , 2018-01-12,
Träförädlade industrin – branschanalys, Bisnode, 2017.
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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 vägoch 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 och kommuner utifrån Trafikverkets
årscykel kopplat till deras verksamhetsprocess.

Planeringsram
Planeringsramen för perioden 2018–2019 uppgår till 1 378 miljoner
kronor för åtgärder i Jönköpings län. Det är en ökning med 65 miljoner
jämfört med den förra planperioden. Pengarna är enligt direktiv fördelade
mellan åren vilket innebär en något större årlig tilldelning i slutet av
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 planperioder21 och det tydliga
behovet av investeringar på länets järnvägsnät har gjort att frågan om samoch 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
21

Planperioden 2010–2021 och 2014-2025.
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bekostar 33 procent. Staten, genom Trafikverket, tecknar dock endast avtal
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 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 50/50finansiering, 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.
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De åtgärder som prioriteras för samfinansiering under planperioden 2018–
2029 är följande:
•
•

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 ska vara
elektrifierade och hålla en god standard. Detta bland annat för att
möjliggöra länstrafikens vision om en enhetlig fordonsflotta bestående av
eldrivna regionaltåg. Främst ska medlen användas till åtgärder som
bedöms att de inte kan komma att prioriteras och finansieras full ut i
nationell plan och åtgärderna bör ha tydlig bäring på det långsiktiga målet
att alla regionala banor ska elektrifieras.. I vilken ordningsföljd de
regionala banorna elektrifieras måste tills stor del styras av banornas
nuvarande standard eftersom många sträckor kräver omfattande
upprustning innan en elektrifiering är meningsfull.
En preliminär bedömning är att en lämplig ordning för elektrifiering är:
- Eksjö-Nässjö
- Nässjö-Vetlanda
- Värnamo-Halmstad (kräver samordning med åtgärder i Hallands
län)
Att nå detta mål kräver kraftfulla reinvesteringar och underhållsåtgärder
för att avhjälpa den låga standard och det eftersatta underhållet på
banorna. För att åstadkomma en hållbar tågtrafik på länets regionala banor
krävs fortsatt planering och ett nära samarbete mellan Region Jönköpings
län, Trafikverket och berörda kommuner.

Större väginvesteringar
Total 318 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
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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:
•
•
•

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 hemsida22.
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-Bredasten
Riksväg 27 Bredaryd-Anderstorp
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, objektet har förlängts
vilket innebär att projektet sträcker sig från Bredasten vid E4 och förbi
Bor samhälle. Med anledning av förslaget i nationell transportplan att
samfinansiera mittsepareringsobjekt i regional plan tillkommer objektet på
riksväg 27 Bredaryd-Anderstorp. För objektet väg 842 förbi Tenhult finns
stora vinster i samplanering med en ny järnvägssträckning Byarum–
Tenhult.
22

www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/
Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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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
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. Med utgångspunkt från denna princip
görs en bedömning i varje enskilt fall om fördelningen av nyttan är sådan
att avsteg från principen ska göras. Detta med anledning av den kraftigt
ökade budgeten vilken kan ge en snedvridning av medel med anledning av
kommunerna olika ekonomiska förutsättningar. Fördelningen av medel
måste även vara geografiskt balanserad. 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
127 miljoner kronor avsätts för åtgärdsområdet trafiksäkerhet och
framkomlighet och omfattar åtgärder med en investeringskostnad
understigande 25 miljoner kronor. Många av de åtgärder som beskrivs i
denna kategori kan resulterar i åtgärder som kostar mer än 25 miljoner
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kronor och därmed betecknas som större väginvesteringar. Det finns där
med en tydlig koppling mellan dessa två kategorier av åtgärder. 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 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
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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 län23.
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.
Statlig medfinansiering 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.

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
23

Bytespunkter i Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik, 2017-05-18. Dokumentet
beskrivs även på sidan 56.
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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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237

90

v.27 Bredaryd-Anderstorp

94

238

315

354

709

1378

25

Enskilda vägar

Summa

28

27

53

13

Bidrag

13

60

- Medfinansiering till kommuner

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

60

- Längs statlig väg

69
55

127
120

21
30

240

33

60

135

Trafiksäkerhet och Framkomlighet
Kollektivtrafik

37
35

50
40

120

100

33

60

55

220

318

120

60

80

120

148

300

- Medfinansiering till kommuner

80

40

80

190

- Längs statlig väg

Gång och cykel

33

203

v. 27 Förbi Bor - Bredasten

v.842 förbi Tenhult

50

40

40

176

v. 32 Sunneränga-Marbäck

v. 32 Traneryd - Tranås S

126

60

90

110

Tidigare År 1-3
År 4-6
År 7-12
Summa
2018-2020 2021-2023 2024-2029 2018-2029
60
150
310
520

Större väginvesteringar

1500

Totalkostnad

Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor

Elektrifiering, ökad kap. och höjd hast. VärnamoVaggeryd-Nässjö/Jönköping

Järnvägsinvesteringar, samfin Nat plan

Åtgärder

Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029 ekonomisk sammanställning (Mnkr)

(Mn kronor)

Samordn. med Y:et

Nat.plan 1/3

Nat.plan 1/3

avtal

Kommentar

Ekonomisk sammanställning
Regional transportplan för Jönköping län 2018-2029

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.
#
F
H

Trimnings- och miljöåtgärder, i Jönköpings län

Sävsjö station, tillgänglighetsanpassning
Mellanblocksignal Alvesta-Rydaholm
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Forserum, planskild plattformsförbindelse
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.
J

Nedan listas de investeringar som planeras under planperioden för
Jönköpings län.
#
21
22
23
24
26
35
36
37
40

Namngivna investeringar under planperioden, i Jönköping
län

Rv 40 Nässjö-Eksjö
Falköping–Sandhem–Nässjö, hastighetsanpassning 160
km/tim och ökad kapacitet
Rv 40 förbi Eksjö
Rv 26 Månseryd–Mullsjö (pågående)
Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd
hastighet (Y:et)
E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält
Rv 26 Hedentorp–Månseryd
E4 genom Jönköping, additionskörfält
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.
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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
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
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boendemiljö för invånarna i Eksjö. På sträckan finns fyra
cirkulationsplatser, en trafiksignal och en plankorsning med järnvägen.
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.
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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
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
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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 20182029.
•
•
•

Riksväg 32 Sunneräng – Marbäck
Riksväg 27 Förbi Bor
Länsväg 842 Förbi Tenhult
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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 2015.24 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
24

Järnvägens kapacitet 2015 s. 8 https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/11676/RelatedFiles/2016_038_jarnv%C3%A4gens_kapacitet_2015_slutversion.pdf
jmf. med Järnvägens kapacitet 2014 s. 8,
http://www.trafikverket.se/contentassets/c01aa9e3f0cd49a4b9a5179b0ea9f6bb/jarnvagen
s_kapacitet_2014_rev.pdf
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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.
107
251

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.
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Bild. Flödet på länets vägnät. Källa: Trafikverket

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
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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.

Bild. Hastighetsstandard på vägnätet. Källa: Trafikverket
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Bilaga 4. Miljökonsekvensbedömning av den regionala
transportplanen för Jönköpings län 2018-2029
Inledande kommentar till processen för framtagandet av
miljökonsekvensbedömningen
Miljökonsekvensbedömningen har tagits fram parallellt med den regionala
transportplanen. Som beskrivs nedan har ett nollaternativ, ett åtgärdsalternativ
för väg och ett åtgärdsalternativ för järnväg använts. Under framtagandet av
miljökonsekvensbedömningen har flera förändringar av planen gjorts, bland
annat har budgeten fördeltas efter funktion istället för åtgärdsområde vilket
innebär att investeringar för gång- och cykel som tidigare legat både i potten för
statlig medfinansiering och i potten för mindre investeringar nu redovisas som en
egen pott. Detsamma gäller för väginvesteringar. Detta gör att beräkningen ti
tabell 2 nedan kan upplevas som svårtolkad jämfört med den budget som ligger i
planen. Det ger dock ingen skillnad beräkningen.
Den största förändringen av budgeten sedan arbetet påbörjades är en kraftig
ökning av satsningen på samfinansiering av järnvägsåtgärder samt åtgärder för
gång- och cykel. Denna fördelning bidrar till åtgärdsalternaivet för järnväg i
högre utsträckning än vad som redovisas i miljökonsekvensbedömningen.
Sent under processen har Trafikverket aviserat möjligheten att samfinansiera den
regionala transportplanen ur den nationella planen för mittsepareringsåtgärder.
Av den anledningen har medel flyttas från potten ”Trafiksäkerhet och
framkomlighet” till ”större väginvesteringar”. Detta innebär i praktiken ingen
förning av de medel som satsas på väginvesteringar utan görs av budgettekniska
skäl. Förändingen som detta ger i beräkningarna ligger dock inom spannet för
vad som är godtagbart. De investeringar som föreslås främjar övervägande ett
hållbart resande.

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
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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.

Förslag till byggstart

Förslag till förberedelser
för byggstart

Brister

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.
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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:
•
•
•
•
•

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.
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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
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
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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 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 miljö116
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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).
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
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•

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
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,
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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

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.
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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.
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:

120
264

•

•

•

•

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
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.
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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
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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 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.
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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.

Persontransportarbete - andelar per trafikslag
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Figur 7. Persontransportarbete, fördelning per trafikslag. Källa:
Trafikanalys

Godstransportarbete - andelar per trafikslag
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Figur 8. Godstransportarbete, fördelning per trafikslag. Källa: Trafikanalys
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Klimat
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 9.

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
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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

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
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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.
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
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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
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).
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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.
Åtgärdsområde

T
a
b
Större
e
investeringar
(väg)
l
Samfinansiering
l
nationell plan
(järnväg)
2
Mindre
.
investeringar
Kollektivtrafik
F
Gång och cykel
ö
Trafiksäkerhet
r
Driftbidrag till icke
d
statliga
flygplatser
e
Statlig
medfinansiering
(Kollektivtrafik,
miljö och enskilda
vägar)
S
t

Total

Åtgärdsalternativ
väg
[Andel av
budget]

Åtgärdsalternativ
järnväg
[Andel av
budget]

Hållbarhetsalternativ
[Andel av
budget]

Nollalternativ
[Andel av
budget]

37%

21%

7%

35%

22%

38%

43%

28%

24%

24%

27%

24%

2%

2%

15%

15%

23%

11%

100 %

100 %

100 %

100 %

2%

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–
132
276

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.
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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.
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Detta innebär, som andel av det nationella målet, en total minskning av de
årliga 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 (CO2ekvivalenter) 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 CO2ekv.]

Hållbarhetsalternativ
[ton CO2ekv.]

Åtgärdsalternativ vägjärnväg [ton
CO2-ekv.]

Större investeringar (väg)
Samfinansiering nationell
plan (järnväg)
Mindre investeringar
(hållplatser, GC statlig väg,
mitträcke, mindre
framkoml. bil, finmaskiga
bilnätet)
- varav Kollektivtrafik och
GC

+390

+80

+230 - +410

-320

-510

-440 - -250

+80

-190

+10

-90

-220

-120

- varav Väg
Driftbidrag till icke statliga
flygplatser
Statlig medfinansiering
(Kollektivtrafik, miljö och
säkerhetsåtgärder)
- varav Kollektivtrafik och
GC

+170

+30

+130

+20

0

+20

-70

-220

-100

-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 CO 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.
2

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 KärdaBredaryd. 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.
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Flera av 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
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med de ökade satsningarna på kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik
förväntas bidra till ett ökat aktivt resande och ett mer jämnställt samhälle.

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 GISanalyser 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
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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 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
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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
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.
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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.
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.

144
288

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
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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.
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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Motverkar måluppfyllelse
Begränsad möjlighet till måluppfyllelse, men viss
potential finns
Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse
Bidrar till måluppfyllelse

Tabell 5. Måluppfyllelseanalys för respektive fokusområde och de
nationella miljömålen
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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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Bytespunkter i Jönköpings län

Handlingsplan för pendlingsparkeringar och hållplatser samt
kollektivtrafikanknutna åtgärder i infrastrukturen 2018-2029
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Bytespunkter i Jönköpings län
1. Sammanfattning
Ansvaret för hållplatser inom Jönköpings län ligger i dagsläget på olika aktörer. En
genomlysning av ansvarsfördelningen har genomförts.
Vikten av nära samarbete mellan Trafikverket, Region Jönköpings län samt kommunerna i
länet kan sägas vara en grundförutsättning för en väl utformad infrastruktur inom
kollektivtrafiken.
I länet finns ett antal tydliga trafikstråk som beskrivs och där framtida åtgärder i form av
hållplatsinvesteringar och därtill kopplade åtgärder listas. I strategin är det tyngdpunkt på
bytespunkter/hållplatser knutna till vägbaserad trafik men även åtgärder kring ett antal
knutpunkter för spårbunden trafik belyses i viss mån.
Prioritering av ett antal högfrekventerade bytespunkter/hållplatser kan komma att behövas för
att uppnå de mål på ökat resande samt kortare restider som behandlas i det Regionala
trafikförsörjningsprogramet för Jönköpings län. Vissa kriterier har satts upp för att kunna
åskådliggöra de olika nivåer på trafikutbud och framkomlighets- åtgärder som kan komma
ifråga.
Tidsintervall i treårsperioder kopplat till planerade utbyggnader av trafikutbudet beskriver
kommande investeringsbehov fram till år 2029 vad gäller mer omfattande hållplatsanläggningar i tyngre trafikstråk. Det är av stor vikt att samla åtgärderna geografiskt så att
allmänheten märker de satsningar som görs i respektive område.
Åtgärdsförslag för respektive planeringsperiod och stråk anges samt en grov uppskattning av
kostnadsvolymen för de olika planeringsperioderna fram till 2029.
Den totala kostnadsmassan för beskrivna objekt fram till 2029 bedöms uppgå till 40 miljoner
kr.

2. Inledning
Strategin vad gäller bytespunkter för Jönköpings län syftar till att nå visionen att Jönköpings
län år 2050 är ett plusenergilän bl.a. genom att öka det kollektiva resandet. Transportsektorn
står för en stor del av länets koldioxidutsläpp och att öka det kollektiva resandet är bland
annat därför högt prioriterat. Länstrafiken har därför i samverkan med Länsstyrelsen,
Trafikverket och Regionförbundet utarbetat denna strategi för länet. Strategin togs
ursprungligen fram år 2013 och har reviderats år 2017.
För att öka det kollektiva resandet är det viktigt att planera ur ett hela-resan-perspektiv.
Attraktiva och välfungerande bytespunkter är en viktig del i resekedjan och har därför en stor
betydelse för ett ökat kollektivtrafikresande ur ett hållbarhetsperspektiv. Idag saknas en
samlad strategi för utformning och placering av hållplatser och bytespunkter i länet.
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Hållplatsen/bytespunkten är ”som huvudingången till en butik eller hotell och förmedlar ett
första intryck till vad man kan förvänta sig” skriver Trivector i sin rapport” Busshållplatser i
JLT:s trafikområde”, rapport 2011:105. I länets Regionala Trafikförsörjningsprogram anges
att de ska vara utformade för att underlätta enkla och snabba byten. Vidare ska de vara
attraktiva, säkra, tillgänglighetsanpassade, väl underhållna och förutsägbara. Det ska även
finnas god information om dess tillgänglighet och de ska vara välskyltade samt lätt
identifierbara.
En strategi för hållplatsinvesteringar krävs för att få kunskap om hur stora investeringsbehoven är sett över en period. Perioden som är kopplad till det Regionala trafikförsörjningsprogrammet som antagits av Region Jönköpings län (omfattar tiden fram till år 2025) såväl
som länstransportplanen som är under revidering och omfattar tiden fram till år 2029.
Strategin omfattar i huvudsak högfrekventerade hållplatsanläggningar och där till kopplad
infrastruktur i de större trafikstråken i Jönköpings län. Pendlingsparkeringar i anslutning till
trafikstråken ges särskild uppmärksamhet. Trivectors utredning ”Busshållplatser i JLT:s
trafikområde” behandlar de olika nivåer som finns på övriga hållplatser i länet. Denna
utredning hänvisas till som bilaga.
En övergripande beskrivning ges av hur bytespunkter och pendlarparkeringar kan utformas
och placeras längs länets kollektivtrafikstråk. Vidare har en bedömning av totalkostnaden för
genomförandet och en idé till genomförandeplan tagits fram. Genomförandeplanen innehåller
övergripande kriterier för prioriteringar, exempelvis utifrån resandeunderlag, stråktänkande
och väghållaransvar. Kostnadsberäkningen får ses som en grov skattning av kostnadsnivån då
olika objekt kan variera i kostnad beroende på olika omständigheter vid anläggandet.
Strategin fastställs av Länstrafiken efter samråd i det kommunala beredningsorganet och
tjänar som underlag för framtida överenskommelse om ansvarsfördelning mellan
Länstrafiken, länets kommuner samt Trafikverket avseende utformning, anläggande och
skötsel av hållplatserna/bytespunkterna i länet. Strategin utgör även underlag för att
erforderliga ekonomiska ramar avsätts i den länstransportplan som utarbetas av Region
Jönköping län

3. Nuläge
3.1 Regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP)
Den 1 januari 2012 trädde den nya kollektivtrafiklagen, SFS nr 2010:1065 i kraft. Enligt
denna ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet, RKTM, i varje län.
Dessa har bl.a. att fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett regionalt
trafikförsörjningsprogram, RTP.
Enligt lagen ska RTP innehålla en redovisning av:
- Behovet av kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen,
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Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras
på kommersiell grund och trafik som RKTM avser att ombesörja på grundval av
allmän trafikplikt,
Åtgärder för att skydda miljön,
Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till
behov hos personer med funktionsnedsättning,
De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer, samt
Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735)om
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån
uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten, RKM.

I det Regionala trafikförsörjningsprogrammet behandlas frågor som berör bytespunkter och
tillgänglighet m m bl.a. med nedanstående:
En plan för bytespunkter utmed de starka stråken ska tas fram och kunna utgöra
underlag för infrastrukturens investeringsplaner, nationellt och regionalt.
Ansvarsfördelning klarläggs beträffande ansvar för utformning, anläggning och
underhåll av kollektivtrafikens bytespunkter mellan RKM, länets kommuner och
Trafikverket. RKM leder arbetet med att arbeta fram överenskommelser mellan
berörda parter. Arbetet innefattar även samarbete med intresseorganisationer i
tillgänglighetsfrågor.
Lokaliseringen av minst en utvecklad bytespunkt per kommun.
En åtgärdsplan utarbetas för att anlägga säkra hållplatser längs länets huvudvägnät.
Program för utveckling och byggnation av ett system med pendlarparkering i
anslutning till länets huvudvägnät och i anslutning till större hållplatser, bytespunkter
och terminaler. Parkeringarna avser såväl bil som cykel.
Handlingsplan för funktionella byten mellan transportslag.
Identifiera och analysera viktiga regionala målpunkter kommunvis.
Ange de starka stråken fysiskt och gör en översyn av linjesträckning med syfte att
korta restiderna och öka turutbudet i huvudstråken.
Fastställa linjer efter turtätshetsriktvärdena.
Fastställa plan för att uppnå eftersträvade restider om 60 respektive 45 minuter och
restidskvoter.
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En särskild strategi utarbetas för var tåg och bussar ska stanna samt hur anslutningstrafiken ska utvecklas, alternativt om dubbla system, tåg och buss på samma sträcka, ska
byggas.

3.2 Busshållplatser i JLT:s trafikområde
Trivector:s utredning från 2011, rapport 2011:105, kommer fram till en rad slutsatser.
Hållplatsens utformning och skick lyfts fram som en viktig parameter för att skapa en
attraktiv kollektivtrafik vilket gör att en väl fungerande organisation för denna typ av
infrastruktur är nödvändig.
Utredningen kommer fram till att den effektivaste lösningen är att kollektivtrafikmyndigheten
har det övergripande ansvaret för all infrastruktur ovan mark/plattform vilket är vanligt i
många andra län. Vikten av formaliserade kontakter mellan kollektivtrafikmyndigheten och
väghållaren, som fortfarande skulle ha ansvaret för infrastruktur från plattform och nedåt,
fastslås i utredningen.
En kostnadsberäkning för ett utökat ansvar för kollektivtrafikmyndigheten har tagits fram
avseende drift- och investeringskostnader kopplat till en klassificering av hållplatserna i olika
standardnivåer.
Utredningen tar även fasta på vikten av att koncentrera insatser för kvalitetshöjning stråkvis
då insatserna är resurskrävande. Ett antal stråk pekas ut där speciella insatser bör göras vilket
även innefattar reduceringar av antalet hållplatser för att öka trafikens effektivitet.
3.3 Hållplatser inom Jönköpings stadstrafik
En överenskommelse om samverkan för utveckling av stadstrafiken i Jönköping har arbetats
fram och ligger som grund för samarbete mellan inblandade aktörer.
Syftet är att genom överenskommelsen reglera samverkan mellan Länstrafiken, Keolis och
Jönköpings kommun för att nå verksamhetens uppställda mål till gagn för kollektivtrafikens
resenärer/kunder.
Överenskommelsen tar sikte på att uppfylla ett antal mål till år 2018/2019 och är tänkt att vara
ett komplement till det trafikavtal som genom upphandling upprättats mellan Länstrafiken och
Keolis. I överenskommelsen konkretiseras arbetssättet mellan parterna, som trafikavtalet ger
förutsättningar för.
Ett flertal exempel på frågor som kan hanteras inom ramen för denna överenskommelse har
tagits fram, några av dem rör infrastruktur kopplat till hållplatser:
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Linjestruktur
Framkomlighet
Placering av hållplatser/terminaler

3.4 Dagens ansvarsfördelning
Idag har väghållaren ansvaret för busshållplatserna. Trafikverket eller kommunerna i länet
ansvarar för drift och investeringar i hållplatserna. Länstrafikens ansvar inskränker sig till
hållplatstoppar och stolpar samt i förekommande fall informationsutrustning som exempelvis
anslagshållare och realtidssystem.
3.5 Ändrad ansvarsfördelning
En diskussion kring det framtida hållplatsansvaret har förts under år 2012 med koppling till en
skatteväxling mellan landsting och kommuner. Förslaget har varit att Länstrafiken, som även
är kollektivtrafikmyndighet i länet och är en verksamhet i Region Jönköpins län, skulle
komma att överta allt ansvar för hållplatserna i länet vad gäller utrustning ovan jord.
Markarbeten i samband med nyetableringar och ombyggnader skulle fortsatt ligga på
kommuner och Trafikverk liksom viss drift såsom snöröjning. Kommunerna i länet hyser
olika uppfattningar om kostnadsnivån för ovan nämnda verksamhet vilket gjort det svårt att
enas om en nivå på skatteväxling mellan kommunerna och Region Jönköpings län. Arbetet
med denna fråga har avstannat.
Principiellt ligger ansvaret på väghållaren att underhålla och investera i kollektivtrafikanläggningar. Hur väghållarens ansvar för hållplatsen skall tolkas är komplext eftersom det
finns så stora variationer i tillkomst, finansiering, drift med mera. Olika praxis har etablerats i
olika län och det finns ett stort behov av att tydliggöra långsiktiga spelregler. Frågan är lyft till
nationell nivå inom Trafikverket.
Det är av stor vikt att Länstrafiken har möjlighet till påverkan över de investeringar som görs i
infrastruktur på hållplatserna. Ett positivt igenkännande för resenärerna är viktigt för att skapa
den känsla av trygghet och omtanke som är nödvändig för att locka fler resenärer att välja
kollektivtrafiken.
Överenskommelse med berörd kommun alternativt Trafikverk fordras för att tillse att
hållplatserna utrustas enligt en fastlagd norm som skapar enhetlighet och igenkännande för
resenären.
3.6 Ansvar för länsgränsöverskridande trafikstråk
I de fall där trafikstråk går över länsgräns är det av stor vikt att resenärerna upplever en
likartad standard på de hållplatsanläggningar som ingår i stråket. Det ska vara respektive
kollektivtrafikmyndighets uppgift att samordna arbetet med mellan olika aktörer vid
utformningen av dessa anläggningar så att resenären upplever enhetlighet
8
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4. Trafikstråk
Med trafikstråk menas en relation mellan en eller flera orter i länet och i vissa fall över
länsgräns där betydande resandeströmmar finns. Ur kollektivtrafiksynpunkt finns i
Jönköpings län flera relationer som har dessa egenskaper. Det handlar om stråk som
trafikeras av tåg eller av buss samt ytterligare några stråk som trafikeras av både buss och
tåg.
4.1 Trafikstråk i Regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP)
I RTP indelas trafiken i fyra nivåer. Två av dem betecknas som tunga stråk vilka ska präglas
av hög turtäthet, korta restider och medföra förstorade arbetsmarknadsregioner. De övriga två
avser stadstrafiken i Jönköping och Närtrafik vilka ej behandlas i denna strategi. Trafiken i de
tunga stråken avser nivåerna 1 och 2, se nedan:
Nivå 1 storregionala stråk.
Dessa är resandestarka och passerar länsgräns. Här är strävan att åstadkomma likartat utbud
till motsvarande orter/målpunkter i angränsande län som inom länet. Järnvägen är
grundstommen och busstrafik kompletterar.
Nivå 2 regionala stråk.
Stomnät som binder samman länets större orter med fokus på förstorade
arbetsmarknadsregioner. Med ”större orter” avses länets 13 kommuncentra samt orter med
2500 invånare eller fler.
Turtätens riktmärke anges till 24 dubbelturer (dt/vardag) mellan angränsande kommuncentra
bortsett från länsgräns. Mellan kommuncentra och läns- och/eller högskolecentra är
motsvarande riktvärde 12 – 16 dt/vardag.
Programmet strävar efter restider mellan grannkommuners centra understigande 45 minuter
och mellan kommuncentra och länscentra under en timma om så är tekniskt möjligt.
Trafiken i de prioriterade stråken syftar till att öka kollektivtrafikresor bland annat genom
ökad turtäthet och kortare restider och medverka till att förstora arbetsmarknadsregionerna.
Nya ”snabbusslinjer” kan komma att införas vilket medför behov av nya hållplatser
kompletterat med pendlarparkeringar utmed länets vägnät. En översyn av antalet hållplatser
kan bli nödvändig för att prioritera standardhöjning av mer frekventa hållplatser samt
effektivare framkomlighet. Utmed stråken skall det finnas ett antal bytespunkter med god
tillgänglighet, företrädesvis punkter med omfattande buss- och/eller tågtrafik.
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4.2 Hållplatser utanför angivna stråk
De hållplatser som ligger längs linjer utanför de ovan angivna stråken skall hållas i sådant
skick att resenärerna erhåller igenkänning av Länstrafikens närvaro genom skyltning samt
i vissa fall informationsbärare av olika slag.
Det är av stor vikt att man inte låter det mer lågfrekventa linjenätets hållplatser förfalla då det
har högt signalvärde att god ordning råder över hela linjenätet. Man kan komma att överväga
att dra in ett antal hållplatser som har ett mycket litet antal påstigande resenärer. Detta kan
även främja trafiksäkerheten då ett antal av de lågfrekventerade hållplatserna ligger så till att
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som mittseparering av vägar skapar barriäreffekter vid vissa
hållplatser.

5. Kriterier
Uppsatta kriterier enligt nedan skall ses som riktvärden då speciella omständigheter för
enskilda orter, bytespunkter eller hållplatser kan göra att annan tolkning måste göras av de
uppsatta kriterierna.
Bytespunkter ges olika standard beroende på nyttjandegraden. Denna beror bl.a. på turtäthet
och ortsstorlek. Lokaliseringen av bytespunkterna avgörs bl.a. av linje- och vägsträckningar.
Detta har en avgörande betydelse för måluppfyllelsen i RTP avseende kortare restider
(restidskvoter).
I det fortsatta arbetet kommer hänsyn att tas till de i RTP uppsatta ortsgrupperingen enligt
följande: (dt/dag = dubbeltur per dag, en dubbeltur är en tur or returkörning på linjen)
Orter med fler än 2500 invånare ska, liksom kommuncentra, ha en mycket
god kollektivtrafik vilket innebär 24 dt/vardag till de mest frekventa resmålen
för arbete, studier, service och fritid samt till bytespunkter för tåg/regionbuss.
Orter med 1000 - 2500 invånare garanteras motsvarande resor med 12
till16 dt/vardag.
För länets mindre orter tryggas ett mer begränsat linje- och turtäthetsutbud främst
för skol och serviceresor till bytespunkter. För de minsta tätorterna erbjuds ett
basutbud om lägst 3 dt/dag alternativt anropsstyrd närtrafik.
I syftet att förkorta restiden i vissa av de starka stråken avses att införa ”snabbusslinjer" i de
tunga pendlingslägena. Dessa linjer ges en rakare sträckning än idag. Snabbturerna kommer
som regel att gå in i orter med fler än 2500 invånare. I övrigt stannar snabbussen längs riks/länsväg som passerar orten. Dessa utrustas då med bytespunkt vars kvalitet avgörs av
nyttjandegraden i orten och dess omland. Här anläggs också i förekommande fall
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pendlingsparkeringar för bil och cykel. Motsvarande anläggningar skapas även vid de större
bytespunkterna inne i de större tätorterna.
En utgångspunkt för utformningen av respektive bytespunkt utgörs av den indelning som
Trivectorrapporten redovisade för landsbygdstrafiken, nämligen:
-

0 – 5 påstigande/dag
6- 20
21 – 99
100 –

Bytespunkter med fler än 21 påstigande/dag ges högsta kvalitetsnivå av bytespunkter enligt
bifogad klassificeringstabell. (se Trivectorrapporten). Mellannivån 6 – 20 påstigande/dag ges
en enklare utformning. Hållplatser med mindre än 5 påstigande/dag kan studeras särskilt för
att fastställa huruvida de ska kvarstå som hållplats.

6. Funktionella hållplatser
6.1 Pendlarparkeringar/hållplatser
Pendlingshållplatser/samåkningshållplatser kan vara utformade för olika behov sett utifrån
olika resenärers önskemål. Nedan presenteras tre olika modeller med beskrivning av deras
funktionalitet samt syftet med utformningen.
Utlokaliserad snabbusshållplats
Hållplatsen ligger i anslutning till större väg i utkant av mindre eller större ort. Resenärerna
hänvisas till hållplatsen för att kunna utnyttja de snabbussar som frekventerar hållplatsen.
Hållplats för omlandsrekrytering
Hållplatsen är oftast belägen centralt i en mindre ort med ett större upptagningsområde av
landsbygd kring sig. Hållplatsen utgör en del av befintlig infrastruktur kring en
högfrekventerad buss- eller tåglinje.
Hållplats som anslutningspunkt i ytterområde
Många pendlare har behov av att använda cykel alternativt bil i vardagen. Att kunna parkera
sin cykel eller bil på ett attraktivt sätt i anslutning till in/utfarter ur orter för att därifrån resa
vidare med busslinjer med hög frekvens kan vara ett bra alternativ för flera resenärer.
Speciellt lämpligt kan detta vara om anslutningspunkten ligger i områden med köpcentra eller
annan samhällsservice.

11

307

6.2 Tillgänglighetshöjande åtgärder
I anslutning till centrala målpunkter för kollektivtrafiken såsom tågstationer och större
bussterminaler är det av stor vikt att man kan parkera cykel eller bil gratis eller i varje fall till
en förmånlig kostnad. Om möjligt bör denna tjänst knytas till att man nyttjar färdbevis inom
kollektivtrafiken. På så sätt ges kollektivtrafikresenärer fördelar gentemot de resenärer som
inte kopplar sitt resande till någon form av kollektivtrafik.
I takt med att elcyklar och andra relativt dyra fordon börjar bli allt vanligare måste standarden
på parkering/förvaring vid dessa stora målpunkter höjas så att pendlare på ett tryggt sätt kan
förvara sina fordon.
På strategiska bytespunkter, större stationer samt mer omfattande hållplatsanläggningar som
exempelvis pendlingsparkeringar skall uppmärkta skyltade ytor finnas avsedda för parkering
av cyklar och bilar.
6.3 Väl fungerande bytespunkter
Strategiska bytespunkter begränsas inte till kommunhuvudorter. Det kan också vara orter
eller platser som är knutpunkter för tåg- och busstrafik och som har ett betydande antal
omstigande resenärer. Etablering av bussterminaler utanför tätorter samt mindre orter med
omfattande kollektivtrafik kan vara exempel på detta. De strategiska bytespunkterna ska vara
fullt anpassade så att byte kan ske mellan anropsstyrd trafik och linjelagd trafik med
tillhörande tillgänglighetsanpassning.
Enligt det Regionala trafikförsörjningsprogrammet är en fullt tillgänglig linje eller bytespunkt
följande moment är möjliga att genomföra för alla resenärer:
• Planera resan
Det ska vara möjligt för resenärer med funktionsnedsättning att planera kollektivtrafikresan
innan den genomförs. Ambitionen är utveckla tekniska hjälpmedel för att förenkla planeringen
utöver manuell betjäning.
• Köpa och använda biljett
Grundläggande krav är att alla resenärer ska komma åt, kunna se, klara av och kunna förstå hur
biljetten ska köpas. Försäljnings- och informationsplatser ska vara tillgängliga för resenärer
med funktionsnedsättning.
• Ta sig till terminal, station eller hållplats
Gångvägar och anslutningar till och från högfrekventerade hållplatser ska vara tillgängliga för
resenärer med funktionsnedsättning.
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• Vistas, orientera sig och ta till sig information på terminal, station eller hållplats
Möblering och belysning ska anpassas så att vistelsen och orienteringen på en terminal, station
eller högfrekventerad hållplats underlättas för resenärer med funktionsnedsättning.
Trafikinformationen ska i möjligaste mån anpassas så att det går att ta del av informationen
oavsett funktionsnedsättning.
• Ta sig ombord, hitta sittplats och ta sig av fordonet
Det ska vara möjligt för alla resenärer med funktionsnedsättning att ta sig ombord, hitta en
sittplats och ta sig av fordonet på ett tryggt och säkert sätt.
I dagens fordonsflotta är alla fordon i ordinarie linjetrafik anpassade så att rullstolsburna kan
komma ombord och resa under trygga förhållanden. Fortsatt utveckling pågår avseende andra
hjälpmedel såsom hållplatsutrop och inre skyltning i alla fordon inom den allmänna
kollektivtrafiken. Detta görs för resenärer i allmänhet och resenärer med
funktionsnedsättningar i synnerhet.
Bytespunkterna ska kunna angöras och vara tillgängliga för all kollektivtrafik, kommersiell
som upphandlad, på lika villkor. Eventuella avgiftssystem och principer för tilldelning av
plats vid kapacitetsbrist bör utformas enligt i förväg fastställda och transparanta kriterier.
6.4 Framkomlighetshöjande åtgärder
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.
Då dessa åtgärder ibland är kopplade till projekt som har med infrastruktur som bytespunkter är
det rimligt att ha med denna typ av åtgärder när man skall kostnadsberäkna kommande
satsningar i infrastrukturen.
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7. Principer för genomförande
7.1 Koncentrerade insatser
I samband med att man väljer ut ett stråk är det av stor vikt att man tar ett samlat grepp kring
de åtgärder som ska genomföras. Full effekt av åtgärderna uppnås först då allmänheten genom
särskilda marknadsinsatser och förnyad infrastruktur märker att förändringar genomförs.
7.2 Insatser i treårsintervaller
Satsningar i infrastruktur som berör linjetrafiken redovisas i treårsintervaller, det är viktigt att
de sammanfaller med planeringen och omstruktureringen av kollektivtrafikutbudet.
Denna uppdelning redovisas i avsnitt 8.4.
Länstrafiken har ett långsiktigt uppsatt mål om resandeökning fram till 2025 med 60 procent
av kommersiella resor. Det ställer krav på ökad trafikvolym både vad gäller tåg- och
busstrafik samt bytespunkternas utformning. I dagsläget ligger Länstrafikens
planeringshorisont på åren 2018-2020 vad gäller utbyggnad av trafiksystemen.

8. Åtgärdsförslag
8.1 Beräkningsgrunder vid kostnadsuppskattning
Kostnadsberäkningarna är ungefärliga och baseras på uppgifter från Trafikverkets
erfarenheter av kostnader i samband med etableringar av pendlingshållplatser och liknande
anläggningar. Kostnaderna är angivna i 2017 års prisnivå och presenteras i avsnitt 8.4.

8.2 Trafikstråk med busstrafik
Linje 101 Habo-Jönköping-Huskvarna-Kaxholmen-Gränna (Krösabusslinje)
Stråket med tillhörande linje 101 utgör den tyngsta länsbusslinjen i länet med över en
miljon årsresor. En vardag körs ca 35 dubbelturer på linjen. Linjen har visat en konstant
tillväxt sedan starten år 2010. Längs linjen ligger bl.a. samhällena Kaxholmen, Skärstad och
Ölmstad med omgivande landsbygd som kännetecknas av expansivt landsbygdsboende.
De nämnda orterna är lämpliga objekt för att genomföra etablering av pendlingshållplatser för
resande från omgivande landsbygd.
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Föreslagna åtgärder:
Etablering av väl markerade pendlingsparkeringar för cyklar och bilar i Ölmstad och
Skärstad.
Linje 124 Jönköping-Huskvarna-Aneby
Sträckningen Jönköping-Aneby via Huskvarna har fått ett uppsving i samband med den
förstärkta trafiken som blev fallet år 2012 när problem uppstod för Östgötapendeln.
Linjen har nu 180 000 årsresor vilket gör den till den femte största länsbusslinjen i länet.
Stråket är intressant då det utgör ett starkt komplement till tågtrafik Tranås-Aneby-NässjöJönköping.
Föreslagna åtgärder:
Etablering av väl markerad pendlingsparkering för cyklar och bilar i västra delen av Aneby
vid utfarten till väg 132.
Linje 132 Gislaved-Jönköping
Stråket sammanbinder Gislaved och orter i dess närhet med Jönköping och har stor betydelse
för studie-och arbetspendling. Nuvarande linje 132 har ca 97 000 årsresor.
Linjen är lämplig att använda som objekt för pendlingsparkeringar i kombination med
snabbusstrafik för kortare restid Gislaved-Jönköping.
Föreslagna åtgärder:
Etablering av väl markerad pendlingsparkering för cyklar och bilar i norra delen vid utfarten
till väg 26 i anslutning till handelsområdet ”Smålänningen”.
Linje 133 Värnamo-Jönköping
På sträckan dominerar Krösatågstrafiken men bussar utgör ett komplement och så länge
tågtrafiken inte kan komma ner i en kortare restid så är snabbussar ett alternativ för att öka
antalet resor som idag årligen uppgår till ca 130 000 för busstrafiken och ca 300 000 för
tågtrafiken.
Linje 150 Tranås-Aneby-Eksjö
Stråket sammanbinder tre höglandskommuner och har kopplingar mot Jönköping och
Linköping. Årligen utförs ca 120 000 resor på relationen.
Föreslagna åtgärder:
Etablering av väl markerad pendlingsparkering för cyklar och bilar vid utfart södra Tranås.
Linje 200 Jönköping-Bottnaryd-Ulricehamn-Borås
Linjen ger kopplingar mot Borås och Göteborg och har idag ca 35 000 årsesor.
Föreslagna åtgärder:
Etablering av väl markerad pendlingsparkering för cyklar och bilar vid riksväg 40 i höjd med
Bottnaryd med koppling till kommande uppsnabbning av busslinjen. Hållplats Hedenstorp
bör tillkomma utmed Rv 40.
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Linje 201 Värnamo-Gnosjö-Anderstorp-Gislaved-Smålandsstenar (Krösabusslinje)
Linje 201 utgör tillsammans med linje 202 de första Krösabusslinjerna som etablerades i
länet. Linjen sammanbinder tre kommunhuvudorter och ett flertal mindre orter. Årligen utförs
ca 470 000 resor.
Föreslagna åtgärder:
Etablering av väl markerad pendlingsparkering för cyklar och bilar vid Värnamos norra utfart.
Linje 202 Värnamo-Bredaryd-Anderstorp-Gislaved (Krösabusslinje)
Den andra Krösabusslinjen i GGV-området med en volym på ca 300 000 resor per år.
Parallellt med linjen går snabbussar samt begränsat med tågtrafik. Linjen är lämplig att
använda som objekt för pendlingsparkeringar i kombination med snabbusstrafik.
Föreslagna åtgärder:
Etablering av väl markerad pendlingsparkering för cyklar och bilar vid Forsheda.
Linje 301 Nässjö-Eksjö-Vetlanda (Krösabusslinje)
Höglandets Krösabusslinje sammanbinder tre städer och har en resandevolym på ca 320 000
resor per år.
Föreslagna åtgärder:
Etablering av väl markerade pendlingsparkeringar för cyklar och bilar i Nässjö vid utfart mot
Eksjö, i Eksjö vid infart från Nässjö samt vid utfart mot Vetlanda. I Vetlanda etablering vid
infart från Eksjö.
Linje 325 Nässjö-Eksjö-Vimmerby (-Västervik) (snabbusslinje)
Snabbusslinje som körs ihop med Kalmar län. Linjen har haft en mycket god resandetillväxt
sedan utökning av trafikutbud gjordes i samband med tågtrafiknedläggning öster om Eksjö.
Ca 130 000 årsresor inom Jönköpings län.
Föreslagna åtgärder:
Etablering av ordnade och välmarkerade pendlingsparkeringar för cykel och bil vid ett flertal
platser utmed väg 40 på sträckan Nässjö-Mariannelund i syfte att göra tidsbesparingar.
Tänkbara platser vid väg 40 är Hjältevad, Ingatorp, Bruzaholm samt Hult. Redan planerade
snabbusshållplatser finns vid Eksjö Aborravik samt Nässjö Sörängsrondellen.
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8.3 Totalsummering
Nedanstående kostnadsberäkning är att betrakta som riktvärden då de olika objekten sannolikt
varierar stort i kostnad för genomförande. I samtliga planeringsperioder ingår utöver listade
objekt uppskattade kostnader för framkomlighetshöjande åtgärder.
Planeringsperiod 2018-20.
Stråk 202
Stråk 133
Stråk 325
Stråk 325
Stråk 325

Forsheda
Byarum
Hjältevad
Ingatorp
Hult

Totalt perioden:

(Hållplatsläge Rv 27, delar av stråk har redan färdigställts)
( Hållplatsläge Norra Vaggeryd)
(Hållplatsläge vid Rv 40)
( Hållplatsläge vid Rv 40)
( Hållplatsläge vid Rv 40)
10 miljoner kr

Planeringsperiod 2021-2023
Stråk 200
vägen)
Stråk 200
Stråk 301

Bottnaryd

(Hållplatsläge vid Rv 40, kan påverkas av åtgärder på

Hedenstorp
Vetlanda

( Hållplatsläge vid Rv 40)
(Hållplatsläge Rv 32, norra delen av Vetlanda)

Totalt perioden:

10 miljoner kr

Planeringsperiod 2024-2026.
Stråk Vetlanda-Kalmar län, anpassning till eventuellt Superbusstråk.
Stråk Värnamo-Halmstad, anpassning till eventuellt Superbusstråk.
Totalt perioden:

10 miljoner kr

Planeringsperiod 2027-2029.
Åtgärder för att förbättra eventuella superbusstråk inom Jönköpings län, anpassningar till
tågtrafikens utveckling.
Totalt perioden:

10 miljoner kr

Totalt 2018-2029:

40 miljoner kr
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8.4 Stationsinventering
Igenom länet löper betydande stråk som innehåller både buss och tåg. Där dessa två trafikslag
möts på den gemensamma hållplatsanläggningen. Ansvaret och ägandet av dessa oftast
komplext och kan vara knutet till flera aktörer som kommunen, Trafikverket och Jernhusen.
Dessa hållplatsanläggningar studeras av genomlysningen nedan i en begränsad omfattning
och fokuserar på tillgänglighet till cykel- och bilparkering i anslutning till dessa stationer.
Ett fördjupat samarbete mellan berörda parter är nödvändigt för att förtydliga
ansvarsfördelningen för denna typ av anläggningar och de olika tillhörande
kringutrustningarna som krävs för att skapa en attraktiv hållplatsanläggning.
Aneby
 Cykelparkering under tak
 Cykelvägar
 Väntsal
 Avgiftsfri pendelparkering på västra sidan om spåren
 Informationsbärare
 Väderskydd Pendelparkeringen bör skyltas bättre.
Eksjö
 Cykelparkering
 Cykelvägar
 Avgiftsfri parkering 100 m norr om stationen
 Informationsbärare
 Väderskydd
Cykelparkeringen bör förses med tak. Del av parkeringen bör skyltas som pendelparkering.
Gnosjö
 Cykelparkering under tak
 Cykelvägar
 Avgiftsfri parkering 100 m från stationen
 Informationsbärare
 Väderskydd
Parkeringsytan bör utökas något och skyltas som pendelparkering. Cykelvägar till stationen
bör anordnas.
Habo
 Cykelparkering under tak
 Cykelvägar


Avgiftsfri parkering 100 m från stationen



Informationsbärare



Väderskydd
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Väntsal

Pendelparkeringen bör skyltas bättre.
Huskvarna
 Cykelparkering under tak
 Avgiftsfri parkering
 Informationsbärare
 Väderskydd
Parkeringsytan bör utökas något och del av den skyltas som pendelparkering. Cykelvägar till
stationen bör anordnas. Området bör fräschas upp.
Mullsjö
 Cykelparkering under tak
 Cykelvägar
 Avgiftsfri parkering 100 m från stationen
Informationsbärare
 Väderskydd
 Väntsal mellan spåren
Nässjö
 Cykelparkering under tak
 Väntsal
 Avgiftsbelagd parkering på västra sidan om spåren.
 Informationsbärare
 Väderskydd
Pendelparkeringen bör vara avgiftsfri. Cykelvägar bör anordnas som ansluter till
Resecentrum.
Skillingaryd
 Cykelparkering under tak
 Avgiftsfri parkering väster om spåren.
 Långtidsparkering.
 Informationsbärare
 Väderskydd
 Cykelvägar
Västra Järnvägsgatans infart bör förses med hänvisningsskylt ”Pendelparkering”.
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Smålandsstenar
 Cykelparkering
 Avgiftsfri parkering.
 Informationsbärare
 Väderskydd
Cykelparkeringen bör förses med tak. Del av parkeringen bör skyltas som pendelparkering.
Sävsjö
 Cykelparkering under tak
 Avgiftsfri parkering på västra sidan om spåren
 Väderskydd
 Informationsbärare
 Cykelvägar
Tranås
 Cykelparkering under tak
 Avgiftsfri pendelparkering
Väderskydd
 Informationsbärare
 Cykelvägar
 Väntsal
Vaggeryd
 Cykelparkering under tak
 Avgiftsfri parkering 100 m från stationen samt vid busshållplats
 Väderskydd
 Mopedparkering
 Cykelvägar
Del av parkeringen bör skyltas som pendelparkering. Informationsbärare saknas.
Vetlanda
 Cykelparkering under tak
 Avgiftsfri parkering 100 m från stationen
 Väderskydd
 Informationsbärare
Del av parkeringen bör skyltas som pendelparkering. Cykelvägar till Resecentrum bör
anordnas.
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Värnamo
 Cykelparkering
 Väntsal
 Avgiftsfri parkering 250 m söder om stationen
 Informationsbärare
 Väderskydd
 Cykelvägar
Informationsbärarna är hårt slitna och bör bytas ut.
Övriga mindre stationer
Ett flertal mindre orter med stationer där buss- och tågtrafik möts. I dessa fall bedöms att
resandevolymerna vara begränsade samt att behovet av faciliteter kring täcks av den
befintliga anläggningen knuten till busstrafiken.

9. Bilagor
Busshållplatser i JLT:s trafikområde
Rapporten finns att hämta som pdf-fil på Jönköpings Länstrafiks hemsida www.jlt.se
underfliken ”om JLT”, där efter under fliken ”om verksamheten”
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LO-distriktet i Småland och Blekinges yttrande över Trafikplan för
Jönköpings län 2018-2029
RJL2017/2564
Inledning
LO-distriktet i Småland och Blekinge har i samråd med representanter från
medlemsorganisationer Jönköpings län tagit del av och beretts möjlighet att
lämna synpunkter på regional transportplan för Jönköpings län 2018–2029.
För LOs medlemmar är förutsättningar för jobb och utveckling i Jönköpings
län en stor fråga. Vi företräder tillsammans runt 55 000 medlemmar på
arbetsplatserna runt om i länet. Vår ambition med våra synpunkter är att
förstärka de områden som vi anser är viktigare än andra samt visa på den
inriktning vi anser är mest gynnsam för Jönköpings län.
Många av arbetstillfällena i länet finns utanför befintliga stadskluster och
tillgången till bra och kvalitativa transporter för både varor och personer är
en förutsättning för ett levande Jönköpings län.
Jönköpings läns arbetsmarknad beskrivs ofta med tre utmärkande drag sett
ur en nationell jämförelse.
•
•
•

Vi har en större andel tillverkningsindustri än andra. De största
klustren ser vi neråt trakterna kring GGVV-regionen.
Hög andel trä-relaterad förädling. Alltifrån sågverk till industriellt
husbyggande, främst koncentrerat till det småländska höglandet.
Logistiknavet kring E4 med Torsvik som utgångspunkt är ett av
Sveriges verkliga transportkluster.

Det ger oss en utgångspunkt kring vilka insatser som krävs för att stärka vår
position i länet.
Hållbara transporter
Den kapacitetsbrist som idag finns inom järnvägsnätet blir som en
utvecklingsbroms för länet. Den leder till förödande effekter då
godstransporter inte sker järnväg och andra transportmedel med större
miljöpåverkan premieras. Persontrafiken påverkas negativt då
förutsägbarheten på ett överbelastat nät inte framstår som tillförlitlig. Vi vill
därmed se förstärkta insatser för att säkerställa tillräcklig kapacitet inom
järnvägsnätet. Vi vill förstärka järnvägsnätet särskilt kopplat till Torsviksområdet och uppmuntrar till fler kombiterminalslösningar som ett led i att
också säkerställa den miljömässiga hållbarheten.
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Från Öst till Väst
Vårt transportnät håller överlag bra kvalitet och tillgänglighet från norr till
söder men är av sämre kvalitet från öst till väst. Vi har även ett antal
pågående förbättringar i nätet som är i rätt riktning. Torviksområdet har bara
järnväg åt Jönköpingshållet och man bör överväga ny dragning för att
ansluta mot Vaggeryds-banan samt med anslutning i Tenhult/Forserum. Det
skulle kraftigt förstärka kapaciteten för godstrafiken. Vi ligger som ett nav
emellan hamnarnas inflöde och vi bör säkerställa transportnätet klarar
kapaciteten för framförallt gods ur det perspektivet.
Höghastighetsjärnväg
Vi ser Götalandsbanan och höghastighetsjärnväg som en av de mest
avgörande framtidsfrågorna för Jönköpings län. Vi ser emellertid med oro
på den ryckighet som sker på nationell nivå kring projektet. Vi menar att det
är förödande för kommande investeringsvilja hos delfinansiärer om det är så
att man tvekar kring att skrida till verket. Tid för analys har nu varit och
långsiktiga investeringar av den här typen kräver både uthållighet och en
tydlig riktning.
Flygplats och miljöflygbränsle
Med en flygplats så säkerställs goda kommunikationer med omvärlden. Det
är också en viktig del i den nationellt sammanhållna infrastrukturen. Vi ser
det därför som oerhört viktigt för Jönköpings län att även i framtiden ha
tillgång till en flygplasts. Man bör dock föra ett resonemang kring
huvudmannaskapet för flygplatsen. Vår uppfattning är det en statlig
angelägenhet i första hand, en regional i andra hand och en kommunal i
tredje.
Vi vet att flygbranschen har stor miljöpåverkan. Samtidigt är flyget viktigt
för attraktiviteten för kommunikationer till och från länet. Samtidigt pågår
det forskning kring mer miljömässigt hållbara bränslen. Den största råvaran
för miljöflygbränsle är trä. Det är en vara vi har både god tillgång av och
kunskap kring i länet. Vi vill att Region Jönköpings län i samverkan med
Jönköpings University inleder en förstudie med syfte att klarlägga
förutsättningarna för kommande etablering utvinning av miljömässigt
flygbränsle i Jönköpings län.
Kollektivtrafik anpassad för arbetslivet
Vi ser hur nya arbetspendlingsmönster växer fram och hur LOmedlemmarna arbetar alltmer 24/7. Därför bör även strukturen för
kollektivtrafiken säkras vid tider som faller utanför det som betraktas som
ordinariearbetstid samt vägas in i framväxten av nya områden av
arbetsplatser. Även möjligheten att kunna förflytta sig över länsgränser med
kollektivtrafik behöver underlättas över tid men kanske faller utanför
Transportplanen.
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Hellre 100 km/h än 80 km/h, samtliga riksvägar ska mittsepareras
Trafikverket har fastställt att alla riksvägar som inte är mittseparerade ska ha
80 km/h som ”normhastighet” istället för som tidigare 90km/h. Det leder till
en orimligt nedsatt attraktivitet för företag och arbetstagare utanför
befintliga större stadsbildningar i länet. En vällovlig argumentation kring
trafiksäkerhetsaspekter anförs från Trafikverket. Vi menar att det finns stora
möjligheter att kombinera ökad trafiksäkerhet med fortsatt bibehållna
hastigheter. För de som arbetspendlar så ökar tiden till arbetet vid lägre
hastigheter och vi ser enligt studier hur just tiden är en avgörande faktor för
möjligheten till arbetspendling. Det leder också till en negativ utveckling
och attraktivitet för företagen som ligger utanför de stora transportstråken.
Vi vill därmed se en omprövning av Trafikverkets bedömningar av länets
riksvägar. Det långsiktiga målet ska vara att samtliga riksvägar
mittsepareras så att 100km/h är ”normhastighet”. Till dess bör en analys
göras av vilka trafiksäkerhetsinsatser som krävs för att bibehålla 90km/h
som ”normhastighet”. Till det bör en ekonomisk analys göras som både tar
hänsyn till kostnader för uteblivna arbetstillfällen som följd av minskad
attraktivitet med arbetspendling samt kostnader för att genomföra
trafiksäkerhetsinsatserna.
Säkerställ arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar
Nyligen kom till ny skärpt lagstiftning kring lagen om offentlig upphandling
och arbetsrättsliga krav i upphandlingar. Vi har tidigare sett att offentliga
upphandlare inte i tillräcklig omfattning säkerställt utformat kontraktsvillkor
på ett sådant sätt så att social dumping inte kunnat ske. Därför bör ett arbete
med berörda fackliga parter inledas med syfte att identifiera relevanta
arbetsrättsliga krav för kommande upphandlingar.
Avslutning
LO-distriktet i Småland och Blekinge vill även uppmana partierna inom
Region Jönköpings län att söka blocköverskridande uppfattningar i
långsiktiga frågor som den här. Det är av yttersta vikt att Trafikplanen
präglas av långsiktigt engagemang för att kunna nå sitt syfte.
LO-distriktet i Småland och Blekinge tackar för möjlighet att yttra sig över
Trafikplan för Jönköpings län 2018-2029.
LO-DISTRIKTET I SMÅLAND OCH BLEKINGE
Jönköping den 15/12–2017
Dan Mattsson
Ombudsman och chef
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From:
Regional utveckling
Sent:
24 nov 2017 08:50:57 +01:00
To:
Kantelius Åslög;Hesse Emil
Cc:
Subject:
VB: NV-06418-17: RJL2017/2564: Remiss regional transportplan för
Jönköpings län 2018-2029
Fler svar
/Lena
-----Ursprungligt meddelande----Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se [mailto:naturvardsverket@naturvardsverket.se]
Skickat: den 23 november 2017 17:39
Till: Regional utveckling
Ämne: NV-06418-17: RJL2017/2564: Remiss regional transportplan för Jönköpings län 20182029
Naturvårdsverket avstår yttrande över förslag till regional transportplan för Jönköpings län 20182029.
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och
ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.
Hälsningar
ÅSA WISÉN
------------------------------------------------------NATURVÅRDSVERKET
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: www.naturvardsverket.se
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Region Jönköpings län
Regional utveckling
Box 1024, 551 11 Jönköping
regional.utveckling@rjl.se

Samråd och remiss för Regional transportplan för
Jönköpings län 2018-2029
Södra Skogsägarna, Södra, har tagit del av rubricerade förslag till plan och
vill lämna följande synpunkter.
Södra ansluter 50 000 skogsägare i södra Sverige varav ca 8000
finns inom Jönköpings län. Södra är en stor skogsindustriell aktör
med sågverk och massabruk främst i södra Sverige.
Jönköpings län tillsammans med övriga Smålands län är Sveriges främsta
skogsregion sett till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Skogen
och skogs- och trä industrin är ett så starkt och betydelsefullt varumärke i
länet att det borde lyftas fram mer än vad det gör i transportplanen. På
sidan 73 samt i bilagorna nämns kort skogsnäringens betydelse och det är
bra. Södra saknar dock en genomlysande godsflödesanalys som tydligare
kan ligga till grund för prioriteringar av industrins in- och uttransporter och
stråk.
Södra ser positivt på att regionen lyfter fram behovet av förstärkt väg- och
järnvägsnät i de stora flödesstråken men vill understryka vikten av att man
även förstärker landsbygdens vägnät. Det är särskilt viktigt för
skogsbrukets transporter att det sekundära och tertiära vägnätet fungerar
året runt. Lastning sker längst ut på bilvägnätet och lastbilen är en
förutsättning för att få ut virke från skogen och normalt hela vägen till
industri. Det är en jämförelsevis låg andel returtransporter tillbaka till
skogen.
Ambitionen är hög vad gäller att frakta mer över järnväg som idag står för
nio procent av Södras totala transportarbete. Fokus ligger på att flytta
volymer från lastbil till järnväg men också att använda fler tyngre fordon,
74 ton, vilket spar kostnader och miljö. Södra satsar på förnyelsebara
drivmedel som RME, HVO och talloljediesel. Mot
den bakgrunden krävs även riktade bärighetshöjande åtgärder som annars
tenderar vara flaskhalsar i ett miljö- och kostnadseffektivt transportsystem.
I hägnet av att göra det möjligt för att använda 74 tons lastbilar fullt ut till
och från industrin krävs särskilda insatser.

Södra Skogsägarna ekonomisk förening Postadress 351 89 Växjö Besöksadress Skogsudden Telefon 0470-890 00 Telefax 0470-891 85
Organisationsnr 729500-3789 Styrelsens säte Växjö Internet www.sodra.com
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Allmänt menar Södra att stråk- och nodtänkande ska genomsyra alla
infrastrukturinvesteringar. Underhåll och trimningsåtgärder måste
prioriteras i första hand och före nyinvesteringar. Viktigt att man även ser
behov av ökad säkerhet och kapacitetsökning för godstransporter för
industrin och företag vid sidan av persontrafik.
Rundvirkestransporterna på järnväg för Södras räkning kommer att öka
från 1 miljon m3fub 2017 till det dubbla 2025 dels av genomförd
utbyggnad av Södra Cell Värö i Halland och en framtida utbyggnad av
Södra Cell i Mönsterås. Optimala transportlösningar/vägstråk från
småländska höglandet till de nämnda bruken är prioriterade.
Vägar som väg 153 mot Varberg/Värö och väg 127 mot kusten.
Södra ser positivt på en framtida utbyggnad av järnvägen, redan idag
transporteras virke till Mönsteråskombinatet från främst västra Småland.
Det är nödvändiga investeringar för att nå effektivitet i logistiken och för
att ta ytterligare steg mot ett hållbart transportsystem. Det innebär fler
mötesspår och/eller dubbelspår.
Södra tycker m a o att regionen ytterligare borde lyfta upp insatser för att
möta skogsnäringens behov av spårbundna transporter där det är praktiskt
möjligt och rimmar väl mot en nödvändig upprustning av vägnätet. I skenet
av debatten kring utbyggnad av stambanorna för höghastighetståg behöver
en utbyggnad av det regionala väg- och järnvägsnätet, inte minst för
godstransporter, prioriteras först. Det inkluderar såväl nybyggnad som
underhåll.
Viltolyckorna ökar och Smålandslänen ligger högt i statistiken över antalet
olyckor som framförallt beror på den ökande mängden klövvilt i länet men
även på andra faktorer som trafikintensitet.
Det bör ligga i regionens och politikens intresse att väga av hur stora
viltstammar vi ska ha i förhållande till ökade skogsskador och viltolyckor. Vilthägn är viktiga och investeringar behöver göras
men samtidigt måste viltstammarna regleras hårdare.
Det finns också anledning att betona vikten av att ny infrastruktur
samordnas med aktörer som bygger och projekterar väg- och järnvägsnät
med andra typer av ledningsstråk som kraftledningar.
Här saknas idag incitament för en ökad sambyggnad och krav på att
använda marksnåla tekniker och metoder som värnar den produktiva
marken så långt det är möjligt. Det bör vara en särskild ansats i
transportplanen för Jönköpings län med den mängd ledningsstråk som drar
igenom länet och betydelsen av jord/skog.
Inte minst i skenet av kommande stora investeringar i trafik- och
ledningsnät. Jönköpings läns läge gör det extra viktigt för att hushålla med
mark- och miljöresurser.
Södra Skogsägarna ekonomisk förening Postadress 351 89 Växjö Besöksadress Skogsudden Telefon 0470-890 00 Telefax 0470-891 85
Organisationsnr 729500-3789 Styrelsens säte Växjö Internet www.sodra.com
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Jönköpings län behöver vässa sin infrastruktur för att behålla och utveckla
näringslivets konkurrenskraft inte minst skogsindustrins.
Här måste man också tala om den digitala infrastrukturen och
möjligheterna till ett fullgott mobil- och fibernät över hela länet.
Skogsbrukets digitalisering och kommunikation står och faller med ett
fungerande mobilnät. Nedläggning av kopparnätet före fullgoda alternativ
installerats drabbar enskilda företag och medborgare hårt.
Inom den regionala skogsstrategin i Småland har det efterlysts en tydligare
dialog och kommunikation mellan skogsnäringen och regionföreträdare.
Åtgärdsförslag presenteras i strategin för en årlig mötesplats mellan
aktörerna och regionerna. Södra välkomnar den typen av initiativ och är
beredd att delta proaktivt i sådana samtal. Det bäddar för riktade, rätt
prioriterade, kostnadseffektiva beslut.
Med vänlig hälsning
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Medlemsstaben

Mats Blomberg
Näringspolitisk samordnare

Södra Skogsägarna ekonomisk förening Postadress 351 89 Växjö Besöksadress Skogsudden Telefon 0470-890 00 Telefax 0470-891 85
Organisationsnr 729500-3789 Styrelsens säte Växjö Internet www.sodra.com
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Till
Region Jönköpings Län

Yttrande över remiss om den regionala transportplanen
2018-2029
Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län har fått regeringens uppdrag att upprätta en regional
transportplan för Jönköpings län för åren 2018-2029. Planen avser
investeringsåtgärder för i huvudsak det statliga vägnätet i Jönköpings län
samt samfinansiering av åtgärder på järnvägen i nationell transportplan,
men även åtgärder för förbättrad gång- och cykelinfrastruktur finns med.
Slutligt förslag till regional transportplan för perioden 2018-2029 ska
överlämnas till regeringen senast den 31 januari 2018. Under våren 2018
kommer regeringen att fatta beslut om planens slutliga ekonomiska ram.
Region Jönköpings län kommer därefter att fastställa planens innehåll.
Habo kommun har fått möjlighet att yttra sig över planen, remissvaret ska
ha inkommit till Region Jönköpings län senast 30 november 2017.
Ambitionen med planen är att de åtgärder och åtgärdskategorier som lyfts
fram ska ha en tydlig koppling till hållbar utveckling och tillväxt.
Prioriteringen av åtgärder följer nedanstående principer.
• Åtgärder som beskrivs 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 gångoch cykelvägar samt kollektivtrafik.
Planeringsramen är fördelad enligt följande:
- 520 miljoner kronor avsätts till investeringar av statliga järnvägar
- 284 miljoner kronor avsätts till investeringar av statliga vägar
- 240 miljoner kronor avsätts för gång- och cykelåtgärder
- 161 miljoner kronor avsätts till trafiksäkerhet och framkomlighet
- 120 miljoner kronor avsätts för kollektivtrafikåtgärder
- 53 miljoner kronor avsätts till driftbidrag till flygplats och enskilda vägar
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 nationella robustheten i systemet. Frågan om samoch medfinansiering är därför aktuellt. De högst prioriterade
Postadress
566 24
566 24 Habo

Besöksadress
Jönköpingsvägen 19

Telefon
036-442 81 37
Telefon (vx)
036-442 80 00

Fax
036-442 81 60
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järnvägsstråken för denna planeringsperiod är Jönköpingsbanan och Y:et
(Jönköping/Nässjö-Vaggeryd-Värnamo).
Järnväg – samfinansiering nationell plan
Samfinansiering med nationell plan föreslås för Värnamo-VaggerydNässjö/Jönköping, elektrifiering, ökad kapacitet och höjd hastighet, samt
åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor. Habo kommun berörs av
de åtgärder som planeras på de regionala banorna och är därmed positiv till
förslagen.
Större väginvesteringar
Inga av de större väginvesteringarna som föreslås i planen berör Habo
kommun.
Gång – och cykelvägar
För gång- och cykelåtgärder utmed statliga vägar avsätts 120 miljoner
kronor, vilka fördelas jämt mellan regionala cykelstråk och lokala behov
för av förbättrad infrastruktur. Trafikverket genomför åtgärdsvalsstudier
för valda stråk. Ett av de tre regionalt utpekade cykelstråken är SandhemMullsjö-Habo-Jönköping.
Statlig medfinansiering föreslås för gång- och cykelåtgärder utmed
kommunalt vägnät. 120 miljoner kronor avsätts för detta, normalt medges
femtioprocentiga bidrag, vilket fördelas årligen av Trafikverket.
Trafiksäkerhetsaspekten och potentiellt antal cyklande är två viktiga
parametrar för att beviljas medfinansiering.
Trafiksäkerhet och framkomlighet
Åtgärder relaterade till den pågående hastighetsöversynen ska övervägas i
första hand. Åtgärdsområdet innehåller åtgärder i kategorierna,
mittseparering, övriga trafiksäkerhetsåtgärder samt
framkomlighetsåtgärder.
Kollektivtrafikåtgärder
Utmed det statliga vägnätet avsätts 60 miljoner kronor (5 miljoner kronor
per år) för utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar. Åtgärderna ska följa
Länstrafikens hållplatsstrategi och dokumentet bytespunkter i Jönköpings
län. För statlig medfinansiering utmed kommunalt vägnät avsätts 60
miljoner kronor. Normalt medges 50 procentiga bidrag till kommunerna
för åtgärder för kollektivtrafik. Pengarna fördelas årligen av Trafikverket.
Slutsats
Habo kommun är positiv till att mer än hälften av de tilldelade medlen är
avsatta för åtgärder inom det hållbara trafiksystemet, dvs. järnväg, gångoch cykel samt kollektivtrafik. Habo kommun är en av kommunerna som
Jönköpingsbanan sträcker sig igenom med stationsläge i Habo tätort. I
Habo kommun sker ca 80 % av bostadsbyggnationen i huvudorten och en
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stor del av invånarna (ca 3 500 personer) arbetspendlar ut från kommunen,
inpendlingen av arbetskraft ligger på ca 1 500 personer. Habo kommun är
en expansiv kommun som den sista tioårsperioden har ökat sin befolkning
med 15 %. Habo tätorts närhet till bl.a. Jönköpings stad innebär ett stort
flöde av resor och transporter mellan dessa orter, många av dessa sker med
fordon på länsväg 195 som idag är hårt belastad med stor köbildning på
morgon och eftermiddag. Ur trafiksäkerhetssynpunkt behöver även
avfarten till Fiskebäck/Domsand åtgärdas. Vägen behöver också viltsäkras,
framför allt norr om Habo.
För att möjliggöra en övergång av bilresor till främst tåg behöver
investeringar utföras på den befintliga järnvägen, för att rimliga alternativ
till bilen ska kunna erbjudas och för att framkomligheten ska förbättras på
vägsystemet och belastningen i Jönköping ska minska.
Habo tätort och övriga orter utmed banan har alla en stark utveckling med
en positiv befolkningstillväxt vilket resulterar i stora behov av effektiva
transporter och bostadsbyggande. Resandet ökar samtidigt som banan är
hårt belastad och har stora begränsningar vilket medför kapacitetsbrist och
förseningar som i sin förlängning kan hämma den positiva utvecklingen i
stråket.
Habo kommun har därmed ett stort intresse av att tågtrafiken på
Jönköpingsbanan kan vidareutvecklas för att klara såväl dagens efterfrågan
som behovet av ökad person- och godstrafik. På lång sikt bedöms därför
även en utbyggnad till dubbelspår vara nödvändig.
Habo kommuns tätorter och främst Habo tätort har goda förutsättningar för
att öka andelen resor med cykel, och även för att öka arbetspendlingen
mellan närmsta tätorterna, t.ex. Mullsjö, Bankeryd och Jönköping. Habo
kommun ser mycket positivt på att medel avsätts för att öka
förutsättningarna för cyklandet och möjliggöra för arbetspendling med
cykel.

För kommunstyrelsen
Jan Sundman
Kommunchef

Linda Tubbin
Plan- och exploateringschef
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Region Jönköpings län

Yttrande – Regional transportplan 2018-2029, Jönköpings län
Region Jönköping och Regionförbundet i Kalmar län har flera gemensamma stråk
vars utveckling berör båda länens regionala utveckling. Länen samarbetar även i
Sydsvensk regionsamverkan kring exempelvis infrastruktur och kollektivtrafik.
Region Jönköping presenterar en välarbetat plan som har en tydlig ställning för
kollektiva resor och utveckling av järnvägen. Regionförbundet i Kalmar län
välkomnar Region Jönköpings väl genomförda arbete med en lösning för
upprustning och elektrifiering av Y:et som kommer att ge goda följdeffekter i
järnvägssystemet och underlätta för kommande gemensamma tågupphandling.
Även Kalmar ser stora fördelar med att utveckla järnvägen OskarshamnHultsfred-Nässjö som binder samman våra båda regioner. I ett första skede ser vi
godsrörelserna som viktiga och vi vill gemensamt med Jönköping arbeta för att
driva på näringslivets utveckling mot ökat antal godstransporter på järnväg.
Framöver ser vi att det regionala järnvägsnätet till Jönköping blir en viktig
koppling för att nå Jönköpings kommande funktion som nod för personresor med
höghastighetståg.
Regionförbundet i Kalmar län ser fram emot kommande gemensamma insatser
och samarbeten för bättre infrastruktur i Småland.
Regionförbundet i Kalmar län
Ulf Nilsson
ordförande

Helena Nilsson
regiondirektör

REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: info@rfkl.se, www.rfkl.se
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Kansli- och kommunutvecklingsenheten
Stefan Larsson, 0370-33 10 08
Region Jönköpings län

Yttrande från Gnosjö kommun – Förslag till regional
plan för transportsystemet 2018-2029
Gnosjö kommun har getts tillfälle att yttra sig över remissen: Förslag till
regional plan för transportsystemet 2018-2019.
De åtgärder som föreslås i planen ska bidra till att uppfylla målet för den
svenska transportpolitiken: ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktig hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i
hela landet”.
Planeringsramen för Jönköpings län för åtgärder i transportinfrastrukturen
för perioden 2018–2029 uppgår till 1,38 miljarder kronor.
Kommunen vill poängtera följande:
1. Sam- och medfinansiering av åtgärder på Y:et.
Sam – och medfinansiering av åtgärder på järnvägsnätet är bra.
Regionen bör verka för att åtgärderna i det s k Y:et tidigareläggs.
Detta för att ligga bättre i tiden med tanke på den stora upphandling
av fordon som Länstrafiken ska göra.
2. Kust- till kustbanan
En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) bör göras på sträckan Värnamo-Borås
för att klargöra de brister som finns vad gäller banstandard,
mötesspår och standard på stationsområdena. En åtgärd som är viktig
är att bygga om perrongen i Gnosjö som gör att den får en standard så
att av- och påstigning kan ske från alla vagnar, d v s en förlängning
av perrongen.
3. Omprioritering från gång och cykel till väginvesteringar
I den regionala planen avsätts under planperioden 240 mkr till gång
och cykel och 284 mkr till större väginvesteringar. Det är mycket
positivt att satsningar görs för att främja och utveckla trafikmiljön för
cyklister. Trenden är att cyklandet ökar och ökningen av elcyklar
ökar acceptans för pendling även på lite längre sträckor på uppemot
en mil.
Kommunen anser att det ändå finns skäl att överväga en
omprioritering för att överföra vissa medel från gång och cykel till
väg för att bibehålla en högre nivå av regionalt vägunderhåll och på
så sätt minska risken med en växande underhållsskuld.

Gnosjö kommun

Telefon

Organisationsnummer

Bankgiro

335 80 GNOSJÖ

0370-33 10 00

212000-0506

542-4163
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4. Rv 27
Kommunen ställer sig positiv till den fortsatta satsningen på rv 27
med projektet förbifart Bor.
5. Öst-västlig förbindelse, Diagonalen
De redan i dag befintliga bristerna i vägförbindelserna mellan
Nässjö-Vaggeryd och Skillingaryd-Hillerstorp-BredarydSmålandsstenar (väg 152, 153) behöver utvecklas för säkrare
trafikmiljö. I en rapport framtagen av Norconsult 2017-03-01
konstateras att diagonalen i sin helhet inte är att betrakta som ett
funktionellt stråk då det finns andra attraktiva vägval.

6.

Vägverket (sedermera Trafikverket) konstaterar vid ett
stråkanalysmöte 2007-01-12 att:
”Regionförstärkning
Väg 151 och väg 152 bildar ett strategiskt kryss centralt i regionen
och knyter samman tätorterna Värnamo, Hillerstorp, Gnosjö och
Hestra respektive Bredaryd, Hillerstorp, och Skillingaryd. Genom
bättre vägstandard och högre funktionalitet uppnås regionintegrering.
På så sätt kan fördelar dras av GGVV-områdets flerkärniga struktur
och fler samhälleliga funktioner (kommersiell service,
fritid/kulturutbud etc.) kan utnyttjas av människor i angränsande
kommuner. Genom en bättre kollektivtrafik ges tillgång till en större
arbetsmarknad”.
Sträckan Skillingaryd-Bredaryd, väg 152, har förhållandevis mycket
tung trafik och ger en bra koppling till E4 från det industritäta
området Hillerstorp/Lanna/Bredaryd.
Säkra och moderna kommunikationer mellan Nässjö, Vaggeryd,
Hillerstorp/Bredaryd, Smålandsstenar är en förutsättning såväl för det
befintliga näringslivets tillväxt som för etableringen av nya företag i
regionen med fler jobb som resultat. Förbindelserna behövs också för
att vidga arbetsmarknadsregionen, men framför allt för att skapa en
tryggare trafikmiljö.
Med en elektrifiering av Y:et öppnas för attraktiva trafikeringsmöjligheter med tåg mellan Nässjö-Vaggeryds-Värnamo.
Kommunerna ser ett stort framtida behov av att utveckla vägförbindelsen mellan Vaggeryd-Skillingaryd mot Hillerstorp/GnosjöBredaryd och vidare utmed väg 153 för att förbättra
kommunikationerna mot bl a Hallands hamnar.
Säkerhetshöjande åtgärder
Länsväg 152 har idag en hastighetsbegränsning till 80 km.
Trafikverket planerar att även sänka Lv 151 till 80 km.
Gnosjö kommun vill påtala vikten av att istället göra
säkerhetshöjande åtgärder på dessa vägar så att hastigheten kan vara
90 km. Dessa vägar är mycket viktiga för arbetspendlare och
godstransporter i Gnosjöregionens arbetsmarknadsområde.

Kristine Hästmark
Kommunstyrelsens ordförande
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Region Jönköpings län
Dnr: RJL2017/2564
Regional.utveckling@rjl.se

Jönköpings kommuns yttrande över förslag till Regional transportplan
Jönköpings län 2018-2029
Inledning
Jönköpings kommun är ett regioncentrum och utvecklingen i Jönköping påverkar
hela regionen. I Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi fastslås att Jönköping
ska bli en internationellt ledande industriregion och att näringslivet ska breddas
med betoning på kunskapsintensiva företag. För att åstadkomma detta behöver
regionen tillgång till välutbildad arbetskraft. Jönköping är ett logistiskt nav och
har ett ytterst strategiskt läge och ett stort behov av väl fungerande väg- och järnvägsstruktur. En bra infrastruktur som medger goda kommunikationer är av största betydelse för tillgängligheten till Jönköping. Det gynnsamma geografiska läget
utgör en god grund för en fortsatt positiv utveckling. För att möjliggöra en varaktig tillväxt är Jönköping och Jönköpingsregionen i behov av investeringar i infrastruktur och förbättrade kommunikationer.
Genom bland annat arbetet med Stadsbyggnadsvisionen, bidrar Jönköpings kommun till att skapa ett starkt regioncentrum, med en stark tillväxt som hela regionen
kan dra nytta av. Kommunen arbetar aktivt för att trafiksystemet ska utvecklas
hållbart genom investeringar för gång, cykel och kollektivtrafik för att på det sättet minska behovet av bilar.
Nedan följer Jönköpings kommuns synpunkter på Region Jönköpings läns förslag
till Regional transportplan 2018-2029. Kommunens yttrande är indelat i avsnitten
Generella synpunkter, Järnvägsinvesteringar, Väginvesteringar, Gång och cykel
samt Kollektivtrafik.
Generella synpunkter
Jönköpings kommun ser positivt på att fokus lagts på utveckling av järnvägssystemet samt att investeringsmedel till gång- och cykelåtgärder har fördubblats jämfört med tidigare planperiod. Jönköpings kommun konstaterar dock att föreslagen
regional transportplan inte i tillräcklig utsträckning uppfyller den fastställda ambitionen att åstadkomma en hållbar utveckling av transportsystemet. Ett av de mest
prioriterade målen anges vara klimatmålet och i miljökonsekvensbeskrivningen
konstateras att varken föreslaget åtgärdsalternativ eller det så kallade hållbarhetsSTADSBYGGNADSKONTORET
Besöksadress Juneporten, Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping
stadsbyggnad@jonkoping.se
Fax diariet 036-107774

JÖNKÖPINGS KOMMUN │ Tfn 036-10 50 00 (vxl) │ Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping │ www.jonkoping.se
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alternativet bidrar tillräckligt till måluppfyllelse. Kommunen anser att arbetet med
att få en ökad överflyttning till hållbara trafikslag på ett tydligare sätt bör lyftas
fram som ett särskilt arbetsområde inom Trafikverket.
Jönköpings kommun anser vidare att planen på ett bra sätt uppmärksammar de
negativa konsekvenser som följer av att inte integrera jämställdhetsfrågor i arbetet
med infrastruktur.
Investeringar i infrastruktur skapar förutsättningar för ett ökat byggande av både
bostäder och verksamhetslokaler. Kommunen ser positivt på regeringens intentioner kring infrastrukturens betydelse för bostadsutveckling men efterlyser samtidigt effektivare analysmodeller och processer för att bedöma effekter på bostadsbyggandet som ett resultat av investeringar i infrastruktur. Formerna för dialog
mellan Trafikverket, kommunerna och Region Jönköpings län avseende effekter
av investeringar i infrastruktur bör utvecklas. Region Jönköpings läns arbete avseende regional strukturbild är bra och kan bidra till att konkretisera kunskapsunderlag och dialogen vilket bidrar till en effektivare planering.
Järnvägsinvesteringar
Jönköpings kommun anser att förslaget om elektrifiering samt höjd hastighet på
järnvägen mellan Jönköping/Nässjö-Vaggeryd-Värnamo (Y:et) är en angelägen
investering som kommer vara till nytta för hela regionen. Kommunen vill samtidigt framhålla vikten av, vilket Region Jönköpings län också påpekar i transportplanen, att elektrifieringen av sträckan samordnas med Länstrafikens förestående
upphandling av nya tåg. Det finns annars en risk att miljönyttan med elektrifiering
av sträckan faller ut avsevärt senare i tiden. I investeringen finns även nödvändiga
åtgärder på Jönköpingsbanan såsom mötesmöjlighet mellan Tenhult – Huskvarna
och mellanblockssignaler. Jönköpings kommun anser att dessa åtgärder är ytterst
angelägna att genomföra för att säkra kapaciteten på sträckan mellan Jönköping C
och Tenhult. Det är därmed naturligt att åtgärderna mellan Jönköping C och Tenhult kommer först i genomförandet av projektet.
Järnvägen genom Tabergsådalen kommer vid en nydragning av Y:et inte längre
fungera för genomgående trafik till Vaggeryd och Värnamo. Jönköpings kommun
anser att en åtgärdsvalsstudie bör initieras för att studera en framtida användning
av järnvägsstråket i Tabergsådalen för kommunal kollektivtrafik eller cykel. Arbetet med åtgärdsvalsstudien bör påbörjas i närtid och en dialog mellan Trafikverket,
Region Jönköpings län och Jönköpings kommun om ansvarsfördelning bör initieras under 2018.
Enligt kommunens uppfattning är en investering i en ny station vid A6 med mötesspår, finansierad via potten ”Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor”,
ett effektivt sätt att öka resandet på järnväg. På A6 och Ryhov fanns år 2015 cirka
7 400 arbetsplatser och området är ett viktigt pendlingsmål för hela Jönköpings
län. Investeringen skulle bidra till målsättningarna i trafikförsörjningsprogrammet
om ökat resande samtidigt som det ger stora positiva effekter på robustheten i Jönköpingsbanestråket. Investeringen kan även bidra till det transportpolitiska målet
om en hållbar transportförsörjning samt omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Trafikverkets analyser visar att investeringen är samhällsekonomiskt lönsamt där nyttan framför allt ligger i minskade restider och bytestider.
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Väginvesteringar
Väg 842 är en angelägen investering som bidrar till att avlasta Tenhults tätort från
tung trafik samtidigt som Tenhults tätort ges bättre möjligheter för utveckling av
bostäder och verksamheter. Jönköpings kommun anser att projektet bör samordnas med planeringen av en nydragning av järnvägen Jönköping/Nässjö-VaggerydVärnamo.
Kopplat till potten kring trafiksäkerhet anser Jönköpings kommun att viltstängsel i
de större stråken är en angelägen investering för att öka trafiksäkerheten. Exempel
på angelägna projekt är väg 195 samt väg 26.
Gång och cykel
Jönköpings kommun ser positivt på att investeringarna för gång- och cykelåtgärder har ökat i jämförelse med föregående period. Kommunen menar dock att kravet på kommunal medfinansiering för investeringar i gång- och cykelvägar kopplat till det statliga vägnätet bör tas bort. Kravet på medfinansiering riskerar att
tränga undan angelägna gång- och cykelinvesteringar inom kommunens ansvarsområde.
Det föreslagna regionala cykelstråket Barnarp-Tenhult-Forserum-Nässjö är välmotiverat då en stor andel av trafiken utgörs av tung trafik.
Jönköpings kommun anser vidare att åtgärder för sträckan Ölmstad-Skärstad är
ytterst angeläget ur trafiksäkerhetspunkt. Vägen fungerar som omledningsväg för
E4 vilket innebär att den vid omledningar är mycket starkt trafikerad. Jönköpings
kommun anser att Trafikverkets satsningar på pendlarparkeringar (omstigningsplatser) bör samordnas med en utbyggnad av gång- och cykelväg i stråket.
Kollektivtrafik
Jönköpings kommun anser att Region Jönköpings läns ambitioner avseende ett
utvecklat arbete med restidskvoter för att stärka kollektivtrafikens attraktionskraft
har en positiv inverkan på det kollektiva resande. Kommunen ser positivt på ett
fortsatt arbete med bland annat pendlarparkeringar. Sådana kan ge stora effekter
om de effektivt samordnas mellan ansvariga aktörer och trafikslag. Viktigt att
påpeka i sammanhanget är att investeringarna måste samordnas med en ökad ambition avseende trafikering från länstrafiken.
Jönköpings kommun har som regioncentrum en stor mängd in- och utpendling,
vilket genererar en ökad trängsel inne i Jönköpings centrum som bland annat får
som konsekvens att regionbussar har allt svårare att ta sig fram. Ett effektivt sätt
att motverka detta är satsningar på större och mer kapacitetsstarka fordon i stadstrafiken.
JÖNKÖPINGS KOMMUN

Ann-Marie Nilsson

Ulf Fransson

Kommunstyrelsens ordförande

Tf. Stadsdirektör
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Region Jönköpings län

Yttrande över förslag till regional transportplan för
Jönköpings län 2018-2029, Dnr RJL2017/2564
Ställningstagande
Efter att ha tagit del av samrådshandlingarna gällande förslag till regional
transportplan för Jönköpings län 2018-2029 vill Vetlanda kommun avge yttrande
enligt nedan.

Järnväg
Vetlanda kommun ställer sig positiv till de satsningar på järnväg som finns med i planen.
Främst är det värdefullt att det avsätts medel till Åtgärder för hållbar tågtrafik på
regionala banor. Syftet med åtgärderna att alla regionala banor som trafikeras på sikt
ska vara elektrifierade. Avsikten med en upprustning och elektrifiering av de regionala
banorna bör vara att inför framtiden säkra järnvägssträckornas kapacitet,
tillgängligheten och robusthet både för person- och godstrafik. En elektrifiering innebär
även att det skapas förutsättningar för att länstrafiken i kommande tågupphandling kan
införskaffa en enhetlig fordonsflotta.
Det konstateras att ett genomförande av åtgärder på de regionala banorna förutsätter
att det görs kraftfulla reinvesteringar för att kompensera det eftersatta underhållet på
banorna. Noteras även att målet med hållbar tågtrafik på länets regionala banor uppnås
genom fortsatt planering och nära samarbete mellan regionen, Trafikverket och berörda
kommuner.
Helt i linje med vad som beskrivs i den regionala planen har en upprustning av de
oelektrifierade banorna Nässjö-Eksjö och Nässjö-Vetlanda aktualiserats av kommunerna
Eksjö, Nässjö och Vetlanda. Kommunerna har i samförstånd tagit fram ett underlag,
Höglandsspår för framtiden, som redovisar ett förslag till reinvesteringar och
elektrifiering av då båda banorna. Finanseringen av förslagna åtgärder bygger på
ekonomiska åtagande från staten, regionen och kommunerna.
Kommunerna bedömer att delar av de åtgärder som finns med i underlaget
Höglandsspår för framtiden i stort sett kan påbörjas omgående. Andra delar kräver
kompletterande utredningar. Om alla parter enas om ett konstruktivt samarbete
beräknas den totala tiden för en renoverad och elektrifierad järnväg till två år.
Genomförandet sker utan att påverka andra planerade projekt.

Kommunledningsförvaltningen
Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda
Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 1, Vetlanda
vetlanda.se, kommun@vetlanda.se
Telefon 0383-971 00
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För både Eksjö och Vetlanda är det angeläget att via tåg kunna ansluta till Södra
stambanan men främst är målet att få goda kommunikationer till och från Jönköping.
Att via tåg kunna ta sig till Jönköping på ett snabbt och effektivt sätt möjliggör i
framtiden en anslutning till den planerade den höghastighetsjärnvägen.

Gång och cykel
Vetlanda kommun har den uppfattningen att i kommunen ska det finnas en attraktiv och
välfungerande gång- och cykelinfrastruktur. Satsningar på gång och cykel har många
positiva samhällseffekter, i första hand genom att bidra till människors hälsa och
välbefinnande. Kommunen välkomnar därför regionens förslag till utökat anslag för
gång- och cykelåtgärder både längs statliga vägar som på det kommunala vägnätet.
Kommunen är beredd att återkomma med förslag på lämpliga objekt.

Trafiksäkerhet och framkomlighet
Den planerade hastighetsöversynen som pågår på länets vägar som innebär sänkt
hastighet måste upphöra. I stället för att sänka hastigheten bör mer medel avsättas för
trafiksäkerhetsåtgärder som innebär oförändrad eller höjd hastighet.
Framkomlighetsåtgärder syftar, enlig planen, till att på olika sätt förbättra
tillgängligheten i transportsystemet framför allt på det vägnät som inte utgörs av de
funktionella stråken.
Vetlanda kommun har i tidigare planprocesser påpekat att i kommunen finns ett antal
vägar som ligger utanför de funktionella stråken. Likväl används dessa vägar för
godstransporter, fritidsresor, arbets- och studiependling. Om ambitionen är att satsa på
åtgärder för att uppnå långsiktigt hållbara resor i hela länet bör en satsning även ske på
de vägar som i dag upplevs ha en dålig trafiksäkerhet och framkomlighet.

Kollektivtrafik
Medfinansiering av kollektivåtgärder är en viktig del i satsningarna för att fler ska resa
med allmän kollektivtrafik.

Magnus Färjhage
Kommunchef

338

Yttrande

1 (1)

Datum

Ärendenummer

2017-10 -23

342-4544-2017

e-post till:

Region Jönköpings län
Diarienummer RJL2017/2564
regional.utveckling@rjl.se
aslog.kantelius@rjl.se

REMISS AV REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR
JÖNKÖPINGS LÄN 2018 - 2029.
INLEDNING
Region Jönköpings län har sänt förslag till Regional transportplan för Jönköpings län 2018 - 2029 på remiss.
Planen avser investeringsåtgärder för i huvudsak det statliga vägnätet i Jönköpings län samt samfinansiering av åtgärder på järnväg i nationell transportplan men även åtgärder för förbättrad gång- och cykelinfrastruktur
finns med.

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER
Länsstyrelsen i Kronobergs län är mycket positiv till en upprustning och
elektrifiering av järnvägen mellan Värnamo och Jönköping/Nässjö. Åtgärderna samfinansieras med den nationella transportplanen. Projektet bidrar
till att förbättra kontakterna mellan Kronobergs och Jönköpings län och
därmed underlätta arbetspendling samt godstransporter. I det positionspapper som tagits fram i Regionsamverkan Sydsverige finns projektet med som
ett prioriterat objekt.
Länsstyrelsen har också uppmärksammat att förbifart Bor på riksväg 27
finns med i den regionala planen. Även väg 27 är av betydelse för kontakten
mellan länen. Vägen passerar genom Kronobergs län via Alvesta och Växjö
och därefter söderut mot Blekinge och hamnar där. Väg 27 har på vissa delar
samma sträckning som stamväg 25 genom Kronobergs län. Väg 27 utgör
från trafikplatsen i Sjöatorp i Alvesta kommun en viktig förbindelse till
E4:an norr ut mot Jönköping.

DELTAGANDE
I remissyttrandet har länsarkitekt Gunnel Henriksson beslutat.
Gunnel Henriksson

Postadress
351 86 VÄXJÖ
Kontakt i detta ärende
Gunnel Henriksson

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

010-2237449

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se
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KS § 164
Sävsjö kommuns remissyttranden avseende regional
transportplan och nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Föredragna handlingar

Remiss av regional transportplan för Jönköpings län 2018-2019 från
Region Jönköpings län.
Remiss - förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 från
Trafikverket.
Tjänsteskrivelser upprättade av Kristin Nilsdotter Isaksson,
utvecklingschef

Redogörelse

Sävsjö kommun har getts tillfälle att yttra sig över ovanstående
remisser.
Sävsjö kommun kommenterar särskilt prioriterat vägnät där Riksväg 30
lyfts fram som ett mycket angeläget huvudstråk. Denna väg bör ges
kapacitets- och säkerhetsförbättringar. En utbyggnad till 2+1 väg
förordas.
När det gäller järnvägstrafik är det viktigt att Södra stambanan ges en
genomgripande upprustning så att person- och godstrafik långsiktigt
kan fungera stabilt. Kapacitetsförbättringarna på Jönköpingsbanan ska
genomföras i sin helhet och prioriteras innan andra banor ansluts till
denna.

Förslag

Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom remissyttrandet till Region Jönköpings län
avseende Regional Transportplan Jönköpings län 2018-2029, samt
att ställa sig bakom inspel till Region Jönköpings län avseende Förslag
till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Delges:
Utvecklingsavdelningen
Region Jönköpings län
Trafikverket

Utdragsbestyrkande
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Ukommun
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Kommunledningskontoret
Planering- och utvecklingschef
Kristin Nilsdotter Isaksson
0382-152 30
Kristin.nilsdotter-isaksson@savsjo.se

Region Jönköpings län

Diarienummer RJL2017/2564

Remissyttrande gällande förslag till Regional Transportplan
Jönköpings län 2018-2029
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen ställer sig bakom remissyttrandet till Region
Jönköpings län, enligt tjänsteskrivelsen.
Bakgrund
Inledningen i den regionala transportplanen lyder:
"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 transportjörsörjning
för medborgare och näringsliv i hela landet. "
Dessa meningar stämmer med Sävsjö kommuns syn på hur
infrastrukturen i regionen bör utvecklas och det är utifrån detta
perspektiv som vi yttrar oss i remissutlåtandet nedan.
Remissutlåtande
Jönköpings län är ett glest befolkat län, med ett tätt regioncentra, men
med en stor del företag och boende även i de mindre orterna. För stora
delar av befolkningen kommer bilen under överskådlig tid fortsatt vara
det primära resandealternativet, givetvis med icke-fossila bränslen
alternativt eldrift och eventuellt helautomatisering mot slutet av
planperioden.
I hastighetsöversynen på s. 69 kan vi tydligt se hur eftersatt vägnätet i
regionen är för att möta denna framtidsutmaning. Där en
hastighetssänkning sker som alternativ till att förbättra vägarnas
standard. Sävsjö kommun menar att om vi ska framtidssäkra länet med
arbetsmarknadspendling och de nya färdslagen så måste vägarnas
standard höjas i länet. För Sävsjö kommun är Rv 30 ett oerhört viktigt
stråk; helt avgörande för kompetensförsörjning, godstransporter och
attraktivitet. Vi ser redan nu effekter av att hastighetsanpassning av
vägen varit uppe till diskussion i svårighet att rekrytera kompetens och
att pendlingsbenägenheten från Jönköping minskat.

Besöksadress
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Där så är möjligt så kommer det elektrifierade tåget vara den primära
pendlingsformen för att kunna konkurrera med den automatiserade
bilen. Att enkelt kunna ta sig fram snabbt och smidigt in till
stadskärnorna behöver vara konkurrensfördelaktigt jämfört med att
ställa bilen på pendlingsparkering i ytterområden med matartrafik.
För Sävsjö kommuns del är Jönköpingsbanan den viktigaste regionala
länken mellan centralorten och såväl höglandskommunerna som
Värnamo-Vaggeryd, via Y:et.
Ställningstagande till förslag till Regional Transportplan Jönköpings län
2018-2029
Järnväg
Innan Y:et länkas ihop med Jönköpingsbanan bör robustheten på
Jönköpingsbanan först prioriteras och säkras. Utöver de föreslagna
åtgärderna i den nationella planen förordar Sävsjö kommun:
att ytterligare namngivna och kapacitetsförstärkande åtgärder på
Jönköpingsbanan, som inte ryms inom den nationella
transportplanen, byggs inom den regionala transportplanen samt
att resterande medel för järnvägsåtgärder läggs på att utreda
elektrifiering av det regionala järnvägsnätet, som Nässjö-Eksjö,
Nässjö-Vetlanda inom "Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala
banor", så att hela länet järnvägsnät på sikt kan elektrifieras.
Väg
De föreslagna medlen för att säkra vägnätet för framtida trafikslag, både
vad gäller tunga automatiserade eller halvautomatiserade
godstransporter såväl som personpendling, är snålt tilltagna i förslaget.
Vi behöver åtgärda eftersatta sträckor och det som finns beskrivet i
nuvarande planperiod räcker inte till. Eftersom vägnätet, utifrån
människors livs- och försörjningsvillkor, har en avgörande betydelse
förordas att medel skjuts till för att upprusta och framtidssäkra vägnätet,
där det under planperioden ingår:
att genomföra åtgärdsvalstudier för mittseparering och
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på de namngivna regionala stråken:
riksväg 27, 30, 31 och 32.
att påbörja trafiksäkerhetshöjande åtgärder under planperioden. För
Sävsjö kommun är åtgärder och mittseparering av sträckor på riksväg
30 prioriterade, då denna väg är ordentligt eftersatt och har funnits
med i tidigare planeringsunderlag utan att åtgärdats.
Dessa åtgärder är angelägna då dessa stråk är tunga godsstråk, som även
påverkar framkomlighet och vägstandard för personpendling. Dessa
åtgärder bör tydliggöras och specificeras i förslaget till den regionala
planen. Vi hänvisar till förslaget i nationell plan för transportsystemet s.
16-17 där vägar av betydelse för dagliga resor, arbetspendling,
kollektivtrafik och resor mellan regioncentrum samt viktiga godsstråk
bör prioriteras i de regionala planerna. Då dessa vägar är oerhört viktiga
för såväl arbetspendling som godstransporter bör prioritering
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specificeras inom planen, utan de villkor som uttrycks i nuvarande
textförslag. Vi förordar en skarpare skrivning.

Regionala gång- och cykelvägar
Sävsjö kommun förordar att planeringen utifrån gång- och
cykelperspektivet tas med i åtgärdsvalstudier som gäller vägnät och att
det läggs in GC-sträckor i projekten, där det är möjligt och relevant. Vi
kan förorda en viss minskning av budgeten till förmån för eftersatta
väginvesteringar, men ser samtidigt en styrka i att satsa på kortare
pendlingsstråk med kommunal medfinansiering mellan orter där cykel är
ett reellt alternativ till bilpendling.
Övriga synpunkter på iorslaget
Länet har vuxit med fler invånare och en annan befolkningsstruktur
sedan mitten av 2000-talet. Om möjligt vore det bra att komplettera med
mer uppdaterat kartmaterial.

För kommunstyrelsen
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lnspel till Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen ställer sig bakom inspel till Region Jönköpings län,
enligt tjänsteskrivelsen.
Bakgrund
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden
2018-2029 är ute på remiss. Planförslaget finns att läsa på
,vww.trafikverket.se/nationellplan

Region Jönköpings län är remissinstans för den nationella planen och vill
ha in synpunkter på planen från kommunerna i länet till ett
regiongemensamt yttrande.

Sammanfattning
Trafikverket aviserar att de största statliga satsningarna kommer att
tillfalla järnvägen, där en stor underhållsskuld finns. Både
trimningsåtgärder och olika nyinvesteringar finns dock med i förslaget.
Höghastighetsjärnvägen finns med i förslaget, men bara etappvis och inte
med den hastighet och framkomlighet som beskrivs i
Sverigeförhandlingens målsättning.
Vad gäller vägsatsningar så föreslås att utöver stamvägnätet och
storstadssatsningar ska satsningar på vägar av betydelse för dagliga
resor, arbetspendling, kollektivtrafik och resor mellan regioncentrum
prioriteras samt övriga vägar av betydelse för näringslivets tyngre
transporter. (s. 16) På s. 17 i planförslaget:
'föreslås att medel under en begränsad tid ska avsättas till att
sarrifinansieramötessepareringar på det regionala vägnätet på sträckor
som pekas ut som prioriterade av de regionala planupprättarna." Detta
innebär ett nära samspel mellan den nationella transportplanen och den
regionala planeringen.
Vidare har regeringen pekat ut samhällsutmaningar i
infrastrukturpropositionen som vägledning till Trafikverket, bland annat
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att sysselsättningen ska förstärkas i hela landet, att näringslivets
förutsättningar ska förbättras samt att vi ska gå mot ett mer inkluderande
samhälle. Trafikverket skriver att "God infrastruktur är en viktig del.för ett
Sverige som hålls samman." (s. 59)
Samtidigt som dessa planeringsförutsättningar pekas ut som viktiga i den
nationella planen är det inom de regionala planerna som detta i mångt
föreslås förverkligas.
För järnvägsnätet finns flera viktiga investeringar som berör Södra
Stambanan vilket är positivt. Namngivna åtgärder finns också gällande
hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet på banan Falköping
Sandhem-Nässjö (Jönköpingsbanan) samt elektrifiering och höjd
hastighet på banorna Värnamo - Jönköping/Nässjö (Y:et). I den
nationella planen finns inga förslag till åtgärder på övriga järnvägsnätet i
regionen. Namngivna väginvesteringar i Jönköpings län är åtgärder på
E4, Rv 26 och Rv 40 samt tillgänglighetsanpassning av Sävsjö station,
som är en angelägen åtgärd för vår kommun.

Generella inspel till Förslag till nationell plan f'ör
transportsystemet 2018-2029
•

Jönköpingsbanan är den enskilt viktigaste järnvägslänken för pendling
och kompetensförsörjning till samtliga kommuner på Höglandet. Att
prioritera utbyggnad och kapacitet på banan är oerhört viktigt, inför en
påkoppling av Y:et. Att belasta banans nuvarande kapacitet med mer
trafik kommer att få stora effekter på arbetsmarknadspendlingen mellan
Höglandet och Jönköping. Därför vidhåller vi den regionala hållningen
att kapacitetsutbyggnad av Jönköpingsbanan ska prioriteras före
påkoppling av fler banor och där man bör se över den tidssatta
prioriteringen.

•

Upprustning av Södra Stambanan. Södra stambanan kommer under lång
tid framöver att ha en viktig funktion för nationell pendling, storregional
och interregional pendling samt som godslänk. Det är naturligtvis viktigt
att befintligt järnvägsnät underhålls och upprustas för att skapa
kapacitetsförbättringar för både person- och godstransporter, vilka är
välkomna och angelägna satsningar i planen. I samband med en modern
pendlingsstandard bör alla stationer längs med stambanorna vara
tillgänglighetsanpassade. Sävsjö kommun ställer sig mycket positiv till
att tillgänglighetsanpassning av Sävsjö station ligger med som namngivet
objekt i planförslaget.

•

Höghastighetsbanornas utbyggnad kommer stärka och förstora
arbetsmarknadsregioner vilket, om systemet hålls ihop, kan möjliggör en
förbättrad kompetensförsörjning och ökad kapacitet på befintliga
stambanor. I samband med att dessa planeras så ser vi det som
avgörande för Sävsjö kommuns utveckling att systemet hänger ihop och
integreras med befintligt järnvägssystem för att undvika
korridorseffekter som isolerar stora delar av landet. Det bör finnas
kopplingspunkter mellan Södra stambanan och höghastighetsnätet och
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mellan Jönköpingsbanan och höghastighetsnätet. Vi förordar att det
fortsatt är ett tydligt och uttalat ställningstagande från Region
Jönköpings län.
Även om vi ser att höghastighetsbanornas utbyggnad inte finns med
utifrån Sverigeförhandlingens ursprungsförslag i den nationella
transportplanen så bör vi ta i beaktande att det skulle kunna bli en
angelägenhet för Trafikverket inom planperioden, efter ett eventuellt
politiskt ställningstagande.
•

Sävsjö kommun ser gärna att planeringsinitiativ tas för att elektrifiera de
banor som finns på Höglandet. Vi ställer oss positiva till projektetet
"Höglandsspår", där Handelskammaren i Jönköpings Län tillsammans
med Hultsfreds, Eksjös och Oskarshamns kommuners
näringslivsenheter samt näringslivsbolagen i Nässjö, Sävsjö och
Vetlanda, tagit initiativ till att verka för att befintlig infrastruktur i
regionen underhålls och utvecklas. Ett "upprop" har i dagsläget
undertecknats av närmare 300 företag som bland annat konstaterar att:
"För oss är det strategiskt viktigt att beslut om satsningar på ovan
nämnda banor sker skyndsamt för att erhålla enfungerande och robust
infrastruktur vilket skapar tillväxt i regionensföretag. Det skapar
också trygghet vilket är en förutsättning förframtida investeringar i
regionen".

•

För att skapa en sammanhållen region med möjligheter att bo, leva och
starta företag i samtliga delar av regionen bör den regionala planen ta
fasta på den nationella planens föreslagna prioriteringar för vägnätet
mellan regionshuvudorter, där Rv 30 är ett mycket angeläget huvudstråk
för vår kommun; avgörande för kompetensförsörjning, godstransporter
och attraktivitet. I frågan om vägåtgärder efterlyser vi en tydligare
koppling mellan regeringsdirektivet i infrastrukturpropositionen, den
nationella planens prioriteringar och den regionala planens föreslagna
projekt.
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Till:
Diarienr: RJL2017/2564
Region Jönköpings Län

Handelskammaren i Jönköpings läns remissyttrande över förslag till regional
transportplan för Jönköpings län 2018-2029
Sammanfattning
Handelskammaren i Jönköpings län är en privat näringslivsorganisation som företräder näringslivet i
Jönköpings län.
Inledningsvis konstaterar Handelskammaren i Jönköpings län att förslaget till den regionala
transportplanen är bra. Vi delar i mångt och mycket de slutsatser som framgår. Vår önskelista är dock
mycket längre än vad som redovisas i planen. Vi förstår att de disponibla medlen är begränsade men
vill ändå ta tillfället i akt och konstatera att flera års försummelser påverkar näringslivets
konkurrensförutsättningar.
Handelskammaren har i detta remissyttrande två, och endast två, fokusområden.
Kompetensförsörjning/arbetspendling och godsets framkomlighet. En förutsättning för ett bra och
effektivt näringsliv är att det finns en hög tillgänglighet och en god infrastruktur för alla transportsätt.
För att stödja en förstoring av arbetsmarknadsregionerna behöver tillgänglighet till angränsande
regioner förbättras men framförallt behöver tillgängligheten inom regionen förstärkas.
Handelskammaren i Jönköpings läns bestämda uppfattning är att arbetet med att planera ett nytt
stambanesystem mellan landets tre störta städer, via Jönköping, är av avgörande vikt. Systemet
måste planeras och byggas som en helhet. Regionala satsningar för att ge hela länet möjlighet att
snabbt och lätt ta sig till knutpunkterna är av avgörande vikt.
-

-

-

-

Handelskammaren i Jönköpings län stöder Region Jönköpings län skrivningar kring
Jönköpingsbanan och Y:et.
Med stor glädje läser vi skrivningar kring övriga regionala järnvägar. Handelskammaren
stöder till fullo satsningarna.
Handelskammaren i Jönköpings län anser att kraftfulla insatser måste göras på Södra
stambanan. Den försämrade punktligheten är ett problem för pendlare och därmed också för
näringslivet. Vi saknar skrivningar i detta hänseende i planen.
Handelskammaren instämmer i skrivningarna angående de större väginvesteringarna. Dock
saknar vi rv 26. Det är förvisso en nationell fråga men i brist på skrivningar i nationell plan är
frågan av stor vikt.
För att uppnå enhetlig motorvägsstandard mellan Stockholm och Göteborg, via Jönköping
saknar Handelskammaren i Jönköpings län att utbyggnaden av Ulricehamn-Jönköping i den
nationella planen för perioden fram till 2029. Således saknar vi också skrivningar i den
regionala planen kring hur en samfinansiering kan förändra ekvationen.
För näringslivet är Jönköping Airport mycket viktig, både den reguljära trafiken och frakten.
Handelskammaren instämmer därför i skrivningarna kring Jönköping Airport.
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Övergripande synpunkter och kommentarer
Generellt ser vi infrastruktur och kollektivtrafiksatsningar som avgörande frågor för ett fungerande
näringsliv i regionen men också i angränsande regioner. Urbaniseringen slår hårt även mot södra
Sverige. Samtidigt konstaterar vi att Jönköpings län är en av de starkaste industriregionerna i vårt
land.
Med sitt geografiska läge mitt i södra Sverige, i mitten av triangeln Stockholm – Göteborg – Malmö,
har Jönköpings län en viktig roll som logistisk knutpunkt.
Tillverkningsindustrin är fortfarande, och kommer så att vara under en lång tid, den dominerande
industrigrenen. En förutsättning för en fortsatt positiv utveckling för regionens näringsliv är en hög
tillgänglighet och god infrastruktur för alla transportsätt.
Jönköpings län har tack vare storlek och geografisk placering stora förutsättningar att utvecklas som
en av landets främsta tillväxtregioner. Högskolan, det aktiva näringslivet och entreprenörsandan
bådar gott, men den eftersatta infrastrukturen sätter stora käppar i hjulen.
Ökade anslag men inte tillräcklig ökning
Finansieringen är den stora nyckelfrågan. Trots att den regionala trafikplanen innehåller en
anslagsökning räcker inte satsningarna. Det finns en mängd olika projekt som bör initieras, allt för att
nå den samhällsutveckling vi så hett eftersträvar.
Handelskammaren i Jönköpings län menar att frågan kring finansieringen långsiktigt måste lösas och
vill därför, även i detta sammanhang, ta tillfället i akt och påpeka att alternativa
finansieringsmöjligheter är vägen ut ur en ohållbar situation, även på regional nivå. Vi ställer oss
positiva till lånefinansiering och till OPS-lösningar.
Järnväg
Det är av största vikt att ett nytt stambanenät förverkligas. Det går inte nog att understryka den
betydelse det skulle få för Jönköpingsregionen, men också för kringliggande regioner och Sverige som
land. Att dessutom bygga samman Sveriges tre största städer med en modern järnvägssträckning är
oerhört viktigt. Utredningar, inte minst från Högskolan i Jönköping, pekar tydligt på de
samhällsekonomiska vinster en ny stambana skulle få i form av förstorade arbetsmarknadsregioner.
Samtidigt skall konstateras att idag trängs persontrafik och godstransporter på samma järnväg. På
flera sträckor är kapacitetsbristen så stor att en ökning omöjliggörs. Handelskammaren är övertygad
om att för varje år som går utan att arbetet med en ny stambana planeras och byggs blir problemen i
befintligt järnvägsnät större. Vår region, kringliggande regioner och Sverige tappar i konkurrenskraft
gentemot övriga Europa.
Men det handlar inte enbart om höghastighetståg. För att tillgodose näringslivets behov av
kompetens, via pendling till och från arbeten, behövs satsningar på befintligt järnvägsnät. De i
trafikplanen föreslagna satsningarna på Jönköpingsbanan och Y:et är viktiga steg och mycket bra.
Arbetet med att rusta upp och elektrifiera det så kallade Y:et är av största vikt. Jönköpings län är en
logistikpunkt av mycket stort vikt för hela vårt system. En elektrifiering och upprustning skulle
säkerställa godsets förflyttning till och från kund/leverantör, både nationellt och internationellt. Det
skulle också skapa bättre förutsättningar för arbetspendling vilket är avgörande för länets näringsliv.
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Sida 3 av 3
I en tid där miljöfrågan än mer aktualiseras anser Handelskammaren att ett särskilt fokus måste
riktas mot övriga regionala banor i vår, och kringliggande, regioner. Vi vill därför särskilt betona
vikten av reinvesteringar/investeringar sker i enlighet med projekt Höglandsspår. Över 300 företag i
vår region har undertecknat ett upprop till stöd för de regionala banorna.
Den försämrade punktligheten på södra stambanan är ett problem som bland annat påverkar
arbetspendling. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är med goda pendlingsmöjligheter.
Ytterligare ett faktum är att stora mängder gods transporteras på södra stambanan varför
Handelskammarens uppfattning är att kraftfulla insatser måste göras.
Väg
För Jönköpings län, liksom för de flesta län utanför storstadsregionerna, konstaterar vi att bilen även
fortsättningsvis kommer var det främsta transportmedlet vid resor både inom- och till och från
regionen.
Därför konstaterar Handelskammaren i Jönköpings län att planen saknar en tydlig satsning på att
binda samman Sveriges två största städer med motorväg. Det är vår mening att utbyggnaden av rv.
40, Ulricehamn – Jönköping, till motorvägsstandard är av mycket stor vikt. Handelskammaren saknar
därför skrivningar kring hur regional samfinansiering kan förändra statens ekvation.
Handelskammaren i Jönköpings län ser en väl utbyggd infrastruktur och en väl utbyggd kollektivtrafik
inom regionen som avgörande frågor för att länets företag skall kunna utvecklas och frodas.
Vi gläds därför åt Region Jönköpings läns skrivningar i planen gällande vägar. Men återigen saknar vi
skrivningar kring en förbättrad riksväg 26 Jönköping–Halmstad. Trafiken på rv 26 består idag till stor
del av tung godstrafik samtidigt som vägens dåliga kvalitet bidrar till att trafiksäkerheten inte håller
måttet. Att det dessutom ligger både stora och många företag längs vägen göra riksväg 26 till en
prioriterad väg i kommande infrastruktursatsningar för Handelskammaren Jönköpings län.
För Handelskammaren i Jönköpings län

Jonas Ekeroth
Verkställande Direktör
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Region Jönköpings län
regional.utveckling@rjl.se

Remissvar
Förslag till regional plan för transportsystemet 2018-2029
RJL2017/2564
Ärende

Entreprenörsregionen har tagit del av Region Jönköpings läns förslag till regional
infrastrukturplan 2018-2029. Entreprenörsregionen vill föra fram följande synpunkter som ska
bidra till att stärka förutsättningarna för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling i
regionen.
Entreprenörsregionen – samverkan för tillväxt

Entreprenörsregionen består av kommunerna; Falkenberg, Gislaved, Gnosjö, Halmstad, Hylte,
Laholm, Ljungby, Markaryd, Tranemo, Vaggeryd, Värnamo och Älmhult. Det tolv
kommunerna samverkar med visionen: Att vara fortsatt Sveriges företagsrikaste område med
hög kompetens, stor bredd och högsta sysselsättningsnivå. Vi har stark attraktionskraft
genom utmärkt livsmiljö, förtroendefull samverkan och levande entreprenörsanda. Syftet med
samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.
Entreprenörsregionen ska vara tillgänglig. Det ska vara enkelt att förflytta sig inom regionen
och de som driver företag ska med enkelhet kunna hantera sina godsflöden. I regionen bor
över 280 000 invånare och här finns drygt 137 000 arbetsplatser. Näringslivet består av många
små- och medelstora företag. Entreprenörsregionen är, och har länge varit, en region med en
kreativ industribygd och här finns många framgångsrika företag och aktiva entreprenörer. Den
dominerande sektorn inom Entreprenörsregionen är fortfarande tillverkningsindustrin och
detta ställer krav på transportsystemet som behöver vara robust, säkert och tillförlitligt. En
infrastruktur som möjliggör effektiva och pålitliga logistiska flöden är en absolut
nödvändighet för näringslivets utveckling. Likaså en infrastruktur som kan vidga
arbetsmarknadsregioner och underlätta rekrytering.
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Planförslaget

Gnosjöregionen, dvs Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har getts tillfälle
att yttra sig över remissen: Förslag till regional plan för transportsystemet 2018-2019.
De åtgärder som föreslås i planen ska bidra till att uppfylla målet för den svenska
transportpolitiken: ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet”.
Planeringsramen för Jönköpings län för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2018–
2029 uppgår till 1,38 miljarder kronor.
Kommunerna vill poängtera följande:
1. Sam- och medfinansiering av åtgärder på Y:et på HNJ-banan
Sam – och medfinansiering av åtgärder på järnvägsnätet är bra. Regionen bör verka
för att åtgärderna i det s k Y:et tidigareläggs. Detta för att ligga bättre i tiden med
tanke på den stora upphandling av fordon för buss- och tågtrafiken som Länstrafiken
ska göra.
2. Kust- till kustbanan
En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) bör göras på sträckan Värnamo-Borås för att klargöra de
brister som finns vad gäller banstandard, mötesspår och standard på stationsområdena.
Det är den enda sträckan på banan som ännu inte genomgott en ÅVS.
3. Omprioritering från gång och cykel till väginvesteringar
I den regionala planen avsätts under planperioden 240 mkr till gång och cykel och 284
mkr till större väginvesteringar. Det är mycket positivt att satsningar görs för att
främja och utveckla trafikmiljön för cyklister. Trenden är att cyklandet ökar och
ökningen av elcyklar ökar acceptans för pendling även på lite längre sträckor på
uppemot en mil.
Kommunerna anser att det ändå finns skäl att överväga en omprioritering för att
överföra vissa medel från gång och cykel till väg för att bibehålla en högre nivå av
regionalt vägunderhåll och på så sätt minska risken med en växande underhållsskuld.
4. Rv 27
Kommunerna ställer sig positiv till den fortsatta satsningen på rv 27 med projektet
förbifart Bor. När åtgärder planeras på sträckan i Västra Götaland anser vi det som
självklart att man planerar för hela sträckan fram till Gislaved. Man måste ha stråktänk
i planeringen.
5. Öst-västlig förbindelse, Diagonalen
De redan i dag befintliga bristerna i vägförbindelserna mellan Nässjö-Vaggeryd och
Skillingaryd-Hillerstorp-Bredaryd-Smålandsstenar (väg 152, 153) behöver utvecklas
för säkrare trafikmiljö. I en rapport framtagen av Norconsult 2017-03-01 konstateras
att diagonalen i sin helhet inte är att betrakta som ett funktionellt stråk då det finns
andra attraktiva vägval.
Vägverket (sedermera Trafikverket) konstaterar vid ett stråkanalysmöte 2007-01-12
att:
”Regionförstärkning

366

2017-11-30

Väg 151 och väg 152 bildar ett strategiskt kryss centralt i regionen och knyter samman
tätorterna Värnamo, Hillerstorp, Gnosjö och Hestra respektive Bredaryd, Hillerstorp,
och Skillingaryd. Genom bättre vägstandard och högre funktionalitet uppnås
regionintegrering. På så sätt kan fördelar dras av GGVV-områdets flerkärniga struktur
och fler samhälleliga funktioner (kommersiell service, fritid/kulturutbud etc.) kan
utnyttjas av människor i angränsande kommuner. Genom en bättre kollektivtrafik ges
tillgång till en större arbetsmarknad”.
Sträckan Skillingaryd-Bredaryd, väg 152, har förhållandevis mycket tung trafik och
ger en bra koppling till E4 från det industritäta området Hillerstorp/Lanna/Bredaryd.
Säkra och moderna kommunikationer mellan Nässjö, Vaggeryd, Hillerstorp/Bredaryd,
Smålandsstenar är en förutsättning såväl för det befintliga näringslivets tillväxt som
för etableringen av nya företag i regionen med fler jobb som resultat. Förbindelserna
behövs också för att vidga arbetsmarknadsregionen, men framför allt för att skapa en
tryggare trafikmiljö.
Med en elektrifiering av Y:et öppnas för attraktiva trafikeringsmöjligheter med tåg
mellan Nässjö-Vaggeryds-Värnamo. Kommunerna ser ett stort framtida behov av att
utveckla vägförbindelsen mellan Vaggeryd-Skillingaryd mot Hillerstorp/GnosjöBredaryd och vidare utmed väg 153 för att förbättra kommunikationerna mot bl a
Hallands hamnar.
Region Jönköpings län har upprättat förslag till regional plan för
transportinfrastrukturen i Jönköpings län. Förslaget är nu ute på remiss fram till 201711-30. Den halländska infrastrukturplanen andas samhällsutveckling och här finns en
tydlig koppling till den regionala utvecklingsstrategin och den halländska
tillväxtstrategin.

För Entreprenörsregionen

Ronny Löfquist
Kommunstyrelsens ordförande i
Ordförande i Entreprenörsregionen
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Region Jönköpings län
Regional utveckling
Box 1024, 551 11 Jönköping
regional.utveckling@rjl.se

Yttrande Regional transportplan för Jönköpings län
2018-2029, ert dnr RJL2017/2564
LRF Region Jönköping är en intresse- och företagarorganisation som omfattar
Jönköpings län och har cirka 9300 medlemmar.
Med anledning av rubricerad regional transportplan för Jönköpings län vill
LRF Region Jönköping lämna följande yttrande.
Behov av tydligare fokus på landsbygdens vägnät
LRF ser positivt på att regionen lyfter fram behovet av förstärkt väg- och
järnvägsnät i de stora stråken. Vi vill samtidigt understryka vikten av att man
tydligare lyfter fram landsbygdens specifika behov och satsar mer på landsbygdens
vägnät.
Det är ur både säkerhets- och kapacitetssynpunkt särskilt viktigt för skogs- och
lantbrukets transporter, men även för persontransporter på landsbygden, att också
det mer finmaskiga vägnätet fungerar året runt. Till detta hör också frågor om bl.a.
framkomlighet och bärighet.

Bättre helhetssyn genom att tydliggöra indirekta effekter och samverkan
Den i planen samlade bedömningen av påverkan tycks sakna helhetssyn.
Effekterna på t.ex. bedömningsgrunderna landskap (som hanterar bl.a.
biologisk mångfald och det fysiska landskapet) och resurser tillgängliga för
människan (som hanterar jord- och skogsbruket) bedöms generellt vara små.
Här bortser man till synes helt från dels möjliga positiva effekter som skulle
komma av ett annat/tydligare fokus på landsbygdens vägnät, dels indirekta
effekter och samverkan mellan olika bedömningsgrunder.
När påverkan på jord- och skogsbruket bedöms tas t.ex. ingen tydlig hänsyn till
indirekta effekter som åtgärderna har på bl.a. biologisk mångfald, landskapets
form och skala, kulturarvet, den gröna infrastrukturen och klimatet genom
åtgärdens påverkan på förutsättningar för det gröna näringslivet. Bedömning av
en åtgärds påverkan skulle både bli mer tillförlitlig och giltig om det
förtydligades att ett aktivt jord- och skogsbruk är centralt för flera av
bedömningsgrunderna.
Lantbrukarnas Riksförbund
Postadress; Box 2164
550 02 Jönköping

Besöksadress: Bredgränd 14
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Påverkan på jord- och skogsbruk bedöms vidare som mycket begränsad i den
föreslagna planen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på direkt påverkan
genom mark som tas i anspråk, och bortser från indirekta effekter för
verksamhetsutövare. För att bättre bedöma påverkan av åtgärder bör den
indirekta effekten på förutsättningar för bl.a. verksamheter i det gröna
näringslivet tas med på tydligare sätt.
Bredda diskussionen om viltet och trafiken
Viltolyckor är ett fortsatt stort problem i länet. Detta beror framförallt på den
ökande mängden klövvilt i länet, men även på andra faktorer som t.ex.
trafikintensitet. Viltstängsel lyfts fram i planen som det främsta
infrastrukturskyddet.
LRF vill understryka behovet av att väga av viltstammarnas storlek i förhållande
till dels viltolyckor, dels skador på skog och mark. Diskussionen om problem och
åtgärder kopplade till vilt bör generellt sett breddas, och också behandla frågor om
reglering av viltstammarna.
Minska intrång och öka effektiviteten
LRF vill betona vikten av att ny infrastruktur samordnas. Incitamenten för ökad
sambyggnad och krav på att använda marksnåla tekniker och metoder som värnar
den produktiva marken så långt det är möjligt bör förtydligas.
Närmare dialog och bättre samverkan i fortsatt arbete
För att bidra till bättre helhetssyn och tydligare belysa påverkan på landsbygden
och det gröna näringslivet ser LRF Region Jönköping positivt på närmare dialog
om förutsättningar för liv och företagande på landsbygden i det fortsatta arbetet,
bl.a. framtagande av den regionala transportplanen för Jönköpings län.
Tillsammans får vi landet att växa.

…………………………………
Anders Friberg
Styrelseledamot och infrastrukturansvarig, LRF Region Jönköping

Lantbrukarnas Riksförbund
Postadress; Box 2164
550 02 Jönköping

Besöksadress: Bredgränd 14
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Diarienummer
340-31055-2017

Region Jönköpings län
Regionledningskontoret
regional.utveckling@rjl.se

Johanna Stenberg
Handläggare
010-2244612

Yttrande regional transportplan för Jönköpings län
2018-2029.
Er beteckning: RJL2017/2564
Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över Samrådshandling av Regional
transportplan Jönköpings län 2018-2029, Region Jönköpings län.

Yttrande
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inget att erinra avseende Samrådshandling
av Regional transportplan Jönköpings län 2018-2029, Region Jönköpings län.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län välkomnar redovisade alternativ i
miljökonsekvensbeskrivningen, där hållbarhetsalternativet visar på en möjlig
alternativ utveckling av planens prioriteringar.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av Lars Fröding chef för samhällsavdelningen. Andreas
Lidholm länsarkitekt har deltagit och Johanna Stenberg har varit föredragande.

Lars Fröding
Chef samhällsavdelningen

Johanna Stenberg
Handläggare

Detta beslut har beslutats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Datum
2017-11-14

Diarienummer
RS170619

Remissyttrande:
Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029
Region Halland lämnar härmed synpunkter på remissen, daterad 2017-09-20.
Både Region Halland och Region Jönköpings län ingår i Regionsamverkan
Sydsverige, där de sydsvenska länen samarbetar i ett antal frågor, bland annat
infrastruktur. Målsättningen med samarbetet är att skapa en grund för ökad tillväxt i
Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Samarbetet
inom infrastrukturfrågor har varit framgångsrikt och bidragit till ett större perspektiv på
infrastrukturfrågorna och mer samsyn kring utmaningar, möjligheter och åtgärder. Vi
ser fram emot ett fortsatt gott gränsöverskridande samarbete, med utvecklingen av
Sydsverige i fokus.
Region Jönköpings län beskriver de funktionella sambanden både inom länet och
med sitt omland väl. Region Halland och Region Jönköpings län är eniga om att det i
huvudsak är väg 26 och 153 samt HNJ-banan som förbinder de två länen. Dessa
förbindelser ingår i Region Jönköpings läns stråk 6 och i de halländska stråken
”Varberg-Värnamo” samt ”Halmstad/Falkenberg-Jönköping”. För ett ökat utbyte länen
emellan är det främst dessa stråk som behöver utvecklas. På längre sikt kan de nya
stambanorna förbättra kopplingarna till Jönköpings län, såväl via Göteborg/Mölndal
som via Hässleholm.
Region Halland har inga synpunkter på innehållet i planförslaget.

Regionstyrelsens tillväxtutskott

Dag Hultefors
Ordförande Tillväxtutskottet

Jörgen Preuss
Biträdande regiondirektör

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad Besöksadress: Södra vägen 9 Tfn: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44
E-post: regionen@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se Org.nr: 232100-0115
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Region Jönköpings län
regional.utveckling@rjl.se

Yttrande över regional transportplan för Jönköpings län
2018-2029
Länsstyrelsen i Halland har inga synpunkter på den regionala transportplanen för
Jönköpings län.

Cecilia Engström

Josefine Carlsson

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se
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010-22 43 000
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regional.utveckling@rjl.se
RJL2017/2564

Remissvar – Regional transportplan för Jönköpings län
2018–2029
Länsstyrelsen i Kalmar län har erbjudits tillfälle att yttra sig över rubricerad plan.

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER
Analysunderlag
På sidan 24 illustreras regionala och nationella stråk med påverkan på Jönköpings län.
Det regionala östra stråket, Jönköping-Oskarshamn är tydligt illustrerad, däremot saknar
Länsstyrelsen en fortsättning av det regionala sydöst-nordvästliga stråket, från Växjö mot
Kalmar. Av den sydsvenska systemanalysen som transportplanen hänvisar till
framkommer att Kalmar är en tydlig tillväxtmotor i Sydsverige med välanvända stråk
med både gods- och persontransporter.
Järnväg
Enligt bilaga 3, beskrivning av väg- och järnvägsnät i Jönköpings län konstateras att samtliga
järnvägsstråk som passerar genom Jönköpings län har till stor del kapacitetsproblem. Det gäller
särskilt för sträckan Jönköping–Nässjö, som bedöms ha stora kapacitetsproblem. Sträckor med
medelstora kapacitetsproblem är Södra stambanan och sträckan Jönköping–Värnamo. Övriga banor
bedöms ha mindre kapacitetsproblem.
Enligt förslag till åtgärder 2018–2029 är de högst prioriterade järnvägsstråken för
planeringsperioden Jönköpingsbanan och Y:et (Vaggerydsbanan).
Länsstyrelsen i Kalmar vill lyfta fram behovet av järnvägssatsningar som möjliggör att kapaciteten
på kust till kustbanan kan ökas. Inom Jönköpings län innebär det åtgärder på sträckan JönköpingVärnamo. Satsningar krävs även på banan Nässjö-Hultsfred som utgör förbindelselänk mot
Stångådalsbanan och Oskarshamn som är hamn av riksintresse.
Vägar
Riksväg 40 och 47
Regionala planen redovisar att det regionala östra stråket med riksväg 40 och riksväg 47 fyller en
viktig funktion för arbetspendling med flera trafikslag och för att koppla samman länets

Postadress
391 86 Kalmar
Telefon 010 223 80 00
Besöksadress Regeringsgatan 1
Telefax 010 223 81 10
Hemsida
www.lansstyrelsen.se/kalmar
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kalmar@lansstyrelsen.se
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arbetsmarknader, för fritidsresor och turism samt för transittrafik. Stråket har även stor betydelse för
godstransporterna mot kusten.
Riksväg 40 som omfattas av den nationella planen går mellan Göteborg och Västervik, via Eksjö,
Nässjö och Jönköping. Vägen mellan Jönköping och Nässjö är 2+1-väg och mestadels korsningsfri
med hastigheten 100 km/h. Sträckan Nässjö-Eksjö består däremot av landsväg med hastigheten 80
km/h vidare mot Mariannelund.
Riksväg 47 som går mellan Trollhättan och Oskarshamn via Jönköping, Vetlanda, Nässjö omfattas
av den regionala planen. Mellan Jönköping och Nässjö är vägen 2+1-väg och mestadels korsningsfri
med hastigheten 100 km/h nästan hela sträckan. Resterande sträcka från Nässjö via Vetlanda vidare
mot Oskarshamn består däremot av landsväg.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma behovet av en upprustning av båda sträckorna för att öka
tillgänglighet för resor och transporter.

Deltagande
Beslut har fattats av avdelningschef för Tillväxt och miljö, Eva Brynolf efter föredragning av
planarkitekt Maria Paananen.

Handlingen är signerad digitalt och har därför ingen namnunderskrift.
Eva Brynolf
Maria Paananen
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Datum
2017-10-19
Handläggare
Stina Granberg Lindor
Direkttelefon
0380-51 81 78
E-postadress
Stina.granberglindor@nassjo.se

Region Jönköpings län

Yttrande över Regional transportplan för Jönköpings län 20182029, dnr RJL2017/2564
Inledning
Tillgängligheten i transportsystemet är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och
utveckling på såväl regional som lokal nivå. Med denna insikt kommer utmaningen att
åstadkomma hållbara transportsystem som gagnar hela länets utveckling med hjälp av de
resurser som finns tillgängliga.
Då nuvarande regionala plan för åren 2014-2025 varit utgångspunkten vid upprättandet,
samtidigt som en vilja funnits att skapa ekonomiskt utrymme för en kraftsamling i
utveckling av länets järnvägsnät så har endast en ny större väginvestering getts utrymme
i förslaget. Behovet av väginvesteringar är dock stort och Nässjö kommun har under
många år bl a påtalat bristerna hos ett antal sammanbindande länsvägar som har en
viktig funktion för pendling och godstransporter.
Nässjö kommun är dock mycket positiv till att ett betydande anslag föreslås till
”Åtgärder på övriga järnvägssystemet” enligt planförslaget.
Ställningstaganden
Nässjö kommun är positiv till regionens ställningstagande att länet ska ha en utvecklad
och hållbar tågtrafik genom satsningar på järnväg. Kraftfulla satsningar och ekonomiska
åtaganden har gjorts/görs på det regionala järnvägsnätet i västra delen av länet. Genom
att förslaget till regional plan nu avsätter medel till åtgärder på övriga järnvägsnätet finns
möjligheten att jobba vidare med en utveckling även av banorna öster om Nässjö.
Kommunen är också positiv till satsningar för att uppnå långsiktigt hållbara resor genom
fokus på gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. Behoven är stora såväl inom tätorter
som inom Trafikverkets väghållningsområde.
Principen att utveckla funktionella stråk genom fokus på trafiksäkerhet och
framkomlighet är bra. Nässjö kommun vill dock understryka att stora behov även finns
på mindre länsvägar som i dagsläget inte klassats som funktionella stråk. I detta
sammanhang vill vi också sätta fokus på det orimliga i att sänka hastigheten på viktiga
Postadress

Gatuadress

Telefon (v)

Telefax

Bankgiro

Org. nr.

E-postadress

571 80 Nässjö

Rådhusgatan 28

0380-51 80 00

0380-51 80 77

5886-9868

212 000-0548

kommunstyrelsen@nassjo.se
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gods- och pendlingsstråk såsom väg 31. Här måste istället säkerställas att
trafiksäkerheten uppnås genom mittseparering 2+1-väg.
Regionen bör även tillsammans med Nässjö kommun inleda en dialog med Trafikverket
hur förbifart Södra Vägen på sikt ska kunna bli verklighet.
Sammanfattningsvis anser Nässjö kommun att:


Projektet ”Höglandsspår” innebärande upprustning och elektrifiering av järnvägarna öster om
Nässjö ska genomföras och delvis finansieras genom ianspråktagande av medel avsatta för
samfinansiering av ”åtgärder i övriga järnvägsnätet”.



Den regionala transportplanen bör också ta höjd för samfinansiering av eventuella åtgärder som
identifieras i pågående åtgärdsvalsstudie över Nässjö bangård. Åtgärderna kan syfta dels till att
säkerställa snabbare resor mellan Höglandet-Jönköping via Nässjö dels till att utveckla regionen
som logistiknod genom effektivare tågrörelser in/ut Gamlarps kombiterminal.



Framkomlighetsåtgärder bör vidtas på vägsträckorna v 836 Malmbäck-Torsvik, v 964 FlisbySunneränga samt Vaggeryd-Nässjö.



Mittseparering genom 2+1-väg, rv 31 Nässjö/Gisshult-Vetlanda bör vara en prioriterad
trafiksäkerhetsåtgärd.



En dialog mellan berörda parter bör inledas för ett förverkligande av Södra Vägen i framtiden

Bakgrund till ställningstaganden
Nationell plan
Den nationella transportplanen är för närvarande på remiss. Nässjö kommun har valt att
lämna ett eget yttrande över nationell plan till Trafikverket men även lämnat ett skriftligt
inspel med synpunkter till Region Jönköpings län som lämnar ett för länet gemensamt
yttrande.
När det gäller nationella transportplanens satsningar på Jönköpingsbanan har även ett
separat yttrande lämnats till Trafikverket via Nätverket för Jönköpingsbanan.
Samfinansiering med nationell plan
För att möjliggöra fler järnvägssatsningar än vad den nationella planen ger utrymme för
så föreslås i förslaget till regional plan att 38% eller 520 miljoner av det regionala
planutrymmet ska nyttjas till att ”samfinansiera” järnvägssatsningar i den nationella
planen. Nässjö kommun har tillsammans med Vetlanda och Eksjö kommuner tagit fram
utredningen ”Höglandsspår” som innebär att järnvägarna Eksjö-Nässjö, VetlandaNässjö kan säkras för framtiden. Utgångspunkten för satsningen är såväl lokala,
regionala som nationella utvecklingsmål. Genom ett ökat kollektivtrafikresande och
ökande godsvolymer på banorna erhålls en hög miljönytta. Insatser görs av flera nivåer
och aktörer där ianspråktagande av medel från den regionala planen utgör en del.
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Insatserna bör prioriteras tidigt i planperioden då trafikhuvudmannen kan erhålla stor
nytta genom att elektrifiering av banorna medger nyanskaffning av endast en tågtyp.
Järnvägar
Nässjö kommun är mycket positiv till regionens ställningstagande att länet ska ha en
utvecklad och hållbar tågtrafik genom satsningar på järnväg. Kraftfulla satsningar och
ekonomiska åtaganden har gjorts/görs på det regionala järnvägsnätet i västra delen av
länet. Genom att förslaget till regional plan nu avsätter medel till åtgärder på övriga
järnvägsnätet finns möjligheten att jobba vidare med en utveckling även av banorna
öster om Nässjö. För att möta de samhällsutmaningar som omnämns i
infrastrukturpropositionen är det av största vikt att befintlig järnvägsstruktur till/från
kommunen vidareutvecklas och förstärks för såväl person- som godstrafik.
Det finns en stor potential att utveckla såväl person- som godstrafik på de
oelektrifierade banorna öster om Nässjö. Kommunerna Eksjö, Nässjö och Vetlanda har
i samförstånd tagit fram ett underlag, projekt ”Höglandsspår”, som bland annat
redovisar ett förslag till reinvesteringar och elektrifiering av då båda banorna.
Finanseringen av förslagna åtgärder bygger på både statliga, regionala och kommunala
ekonomiska åtagande. Det är av yttersta vikt att Trafikverket och Region Jönköpings län
avsätter medel för planerade åtgärder. Syftet med en upprustning och elektrifiering
enligt ovan är att inför framtiden säkra järnvägssträckornas kapacitet, tillgänglighet och
robusthet både för gods- och persontrafik. Hela Höglandet behöver få goda
kommunikationer till och från Jönköping vilket i framtiden också innebär en anslutning
till höghastighetsbanan.
Det finns många intressenter som är angelägna att projekt ”Höglandsspår” förverkligas.
Handelskammaren i Jönköpings Län har tillsammans med Hultsfreds, Eksjös och
Oskarshamns kommuners näringslivsenheter och näringslivsbolagen i Nässjö, Sävsjö
och Vetlanda, tagit initiativ till att verka för att befintlig infrastruktur i regionen
underhålls och utvecklas. Ett ”upprop” har i dagsläget undertecknats av närmare 300
företag som bl konstaterar att: ”För oss är det strategiskt viktigt att beslut om satsningar på ovan
nämnda banor sker skyndsamt för att erhålla en fungerande och robust infrastruktur vilket skapar
tillväxt i regionens företag. Det skapar också trygghet vilket är en förutsättning för framtida
investeringar i regionen”. Bland de företag som undertecknat uppropet kan nämnas bolag
som Hydro (fd SAPA Profiler AB), Hjältevadshus AB, OBOS Sverige AB, MP-bolagen,
Plannja AB, Scania CV AB, IKEA Hultsfred AB, Green Cargo m fl.
Behovet finns att elektrifiera hela bansträckningen Nässjö-Oskarshamn och genom
projekt ”Höglandsspår” kan första steget tas genom en elektrifiering av delsträckan
Nässjö-Eksjö.
Kombiterminalen i Gamlarp som ägs av Jernhusen är en av Sveriges mest strategiskt
belägna kombiterminaler. För närvarande hanterar man över 90 000 TEU per år och en
stigande trend noteras. Operatörer som trafikerar terminalen idag är Ankotrans, Green
Cargo, Van Dieren och Real Rail. Catena har nyligen byggt en modern logistikterminal
som blir ett tillskott i den internationella transportstrukturen och komplement till
kombiterminalen. Intersport har etablerat sitt central- och e-handelslager i Gamlarp och
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PostNord har investerat i 3 nya maskiner, därav en ”pakethanteringsmaskin” för ehandelsgods.
Trafikverket öppnade under 2011 ett investeringsprojekt och tog fram tekniska riktlinjer
för en komplettering och utbyggnad av infrastrukturen på terminalen men projektet
genomfördes aldrig pga otillräcklig finansiering. Det är av yttersta vikt att anläggningen
kan utvecklas och att Södra stambanan, med till Nässjö anslutande banor, har en sådan
kapacitet och standard att terminalens strategiska läge kan nyttjas optimalt. Den
regionala transportplanen borde därför ge utrymme till delar av de åtgärder som
identifierats i projektet om man önskar utveckla regionen ytterligare som logistiknod
och främja att mer gods överförs från väg till järnväg.
De regionala transportplanen bör även, inom ramen för de medel som avsatts till
samfinansiering, ta höjd för eventuella åtgärder som identifieras i pågående
åtgärdsvalsstudie över Nässjö bangård och som syftar till att säkerställa åtgärder som
medger direkttåg alternativt snabba byten för resor Höglandet-Jönköping via Nässjö.
Vägar
Nässjö kommun anser det mycket olyckligt att inga åtgärder kommer att genomföras på
en stor del av länets vägar. I kommunen finns flera länsvägar som utgör
sammanbindande stråk och har en viktig funktion för både person- och godstrafik, men
där bristerna kommer att kvarstå även efter 2025. Vi anser att följande objekt är särskilt
angelägna och bör prioriteras i nämnd ordning:
1 Malmbäck-Torsvik
2 Flisby-Sunneränga (del av diagonalen)
3 Vaggeryd-Nässjö (del av diagonalen)
1 Malmbäck-Torsvik
Förbindelsen mellan Malmbäck och Torsvik är i dagsläget av låg standard, smal och med
många kurvor. Torsvik omfattar idag ett stort verksamhetsområde och expanderar
dessutom kraftigt. För att underlätta arbetspendling och ge bra förutsättningar för en
breddad arbetsmarknad är en standardhöjning av vägen prioriterad.
2 Flisby-Sunneränga
Trafikverket har låtit utföra en förstudie avseende ”Diagonalen” som sammanbinder
riksväg 32 med E4:an i söder. Slutsatsen av denna är att nyttan av en upprustning inte är
tillräckligt stor för att motivera en åtgärdsvalsstudie. Nässjö kommun anser till skillnad
från Trafikverket att behovet är fortsatt stort men situationen kommer att förbättras
något då elektrifiering av järnvägen mellan Vaggeryd och Nässjö förbättrar möjligheten
att flytta över mer gods från väg till järnväg. Delen Sunneränga-Flisby är dock särskilt
angelägen att åtgärda då standarden idag är väldigt låg. I det befintliga vägnätet saknas
en bra tvärförbindelse mellan riksvägarna 40 och 32. Både för den inomregionala
pendlingen och för långväga transporter är det angeläget med en sådan förbindelse av
god standard. Norr om Nässjö kan anslutning ske till den väg som planeras norrut från
Gamlarp enligt den industrimarksutredning för Nässjö stad som kommunen har gjort.
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Objektet har även funnits med i Nässjö kommuns yttrande 2009 och 2013 inför
föregående års arbeten med regionala transportplaner.
3 Vaggeryd-Nässjö
Tvärförbindelsen mellan Vaggeryd och Nässjö har stora brister. Vägförbindelsen behövs
för att vidga arbetsmarknadsregionen men framför allt för att skapa en tryggare
trafikmiljö.
”Södra Vägen”
Utöver dessa tre objekt har Nässjö kommun under många år framfört behovet av en
komplett ringled runt Nässjö stad. Staden är genomkorsad av ett stort antal barriärer
som består av järnvägar och större vägar vilket gör att inte minst genomgående tung
trafik belastar det kommunala vägnätet med den negativa effekt på miljö och
trafiksäkerhet som detta innebär. Vägnätet behöver kompletteras med en ringled runt
hela staden. Idag saknas den södra länken som ska sammanbinda Södergårdens
industriområde med Sörängsrondellen, den sk Södra Vägen.
Vid en fullt utbyggd ringled kommer stadens infartsleder och centrala delar att avlastas
en stor del tung trafik och därmed förbättra luftkvalitén, trafiksäkerheten och
bullersituationen. Dessutom förbättras möjligheterna till vägvalsstyrning för transporter
med farligt gods varvid konsekvenserna minskar vid en eventuell olycka.
Nässjö kommun har etappindelat och påbörjat projektet. Budget finns avsatt för
medfinansiering. Det är dock mycket angeläget att Region Jönköpings län tillsammans
med Nässjö kommun fortsätter dialogen med Trafikverket gällande de delar av projektet
som kräver statlig medverkan.

NÄSSJÖ KOMMUN
2017-10-18

Stina Granberg Lindor
Utvecklingschef
Kommunledningskontoret
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GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-11-22
Ks §329

Sida
1(2)

Dnr: KS.2017.204

Yttrande över remiss- Regional transportplan för Jönköpings län
2018-2029
Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har mottagit Region Jönköpings läns förlag till regional plan
för transportsystemet 2018-2029. Förslaget är nu ute på remiss fram till 31
november 2017. Den ekonomiska ramen för planen är på 1,38 miljarder
kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande över remissen.
Sammanfattning av synpunkterna på planförlaget:


Gislaveds kommuns åsikt gällande väginvesteringar är att ramen måste
utökas för att näringslivet i regionen ska kunna förlita sig på en
transportinfrastruktur med bra säkerhet och framkomlighet.



I förslaget framförs tre regionala cykelstråk som bör vara aktuella för
åtgärdsvalsstudier. Ett viktigt stråk för Gislaveds kommun är GislavedSmålandsstenar- Värnamo-Bor. För sträckan Gislaved-Smålandsstenar har
trafikverket utfört en ÅVS (åtgärsvalsstudie) för ombyggnad av riksväg
26, som redovisar hur gång-och cykelväg ska lösas på sträckan.
Smålandsstenar-Kappeleddelen, som omfattar cirka 4,5 km, byggs en
separat gång-och cykelväg vilket ingår i ombyggnadsprojektet. Gislaveds
kommun vill därtill framhålla att från Kappeled till Gislaved kan en
mindre väg utnyttjas.



Gislaveds kommun vill framhålla att det finns ett stort behov av
upprustning av järnvägsnätet i regionen. Kommunen vill särskilt peka på
Halmstad-Nässjö järnvägen (HNJ-banan) framförallt sträckan mellan
Halmstad-Värnamo. Ett gemensamt 3-års testprojekt pågår med
kommunerna längsmed banan. Syftet är att öka antalet resor på banan.
Där åtgärder saknas i det nationella planförlaget, är det viktigt att
regionala åtgärder på järnvägssträckorna lyfts upp.



När det gäller sträckan som berör länet (Kust till kustbanan) vill
Gislaveds kommun påpeka att det är viktigt med mötesmöjligheter
mellan Borås-Värnamo. Gislaveds kommun vill påpeka att en
åtgärdsvalsstudie eller en funktionsutredning behöver tas fram för delen
Borås-Värnamo.

Vid kommunstyrelsens beredning den 8 november 2017 beslutades att göra ett
tillägg i skrivelsen. Yttrandet har därefter daterats om till den 8 november
2017.
Beslutsunderlag
Remiss- Regional Transportplan för Jönköpings län 2018-2029
Samrådshandlings Regional Transportplan Jönköpings län 2018-2029
Förslag till yttrande daterat den 17 oktober 2017
Kommunstyrelsen den 8 november 2017, § 300
Förslag till yttrande daterat den 8 november 2017

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 329 (forts.)
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta förvaltningens förslag till yttrande över förslag till Regional
Transportplan för Jönköpings län 2018-2029, daterat den 8 november
2017.

Expedieras till:
Region Jönköpings län

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-12-06
Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från politisk referensgrupp för framtagande av den regional
transportplan för Jönköpings län 2018-2029
Deltagare:
Rune Backlund
Per Hansson
Niclas Palmgren
Ulla Gradeen
Henrik Tvarnö
Stefan Gustafsson
Linda Danielsson
Ann-Marie Nilsson

Ej närvarande:
Jeanette Söderström

Åslög Kantelius
Emil Hesse
Erik Andersson

1.

Rune Backlund hälsade alla välkomna

2.

Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna

3.

Förslag till nationell plan för Transportsystemet 2018-2029
a. Beskrivning av remissyttrande och lägesrapport
En kort genomgång av innehållet i Region Jönköpings läns yttrande över förslag
till nationell plan för transportsystemet gjordes.

4. Redogörelse av nationella initiativ som kommit under hösten
a. Samfinansiering från Nationell plan till Regionala plan för
mittsepareringsåtgärder.
I förslaget till nationell plan finns en skrivning om att möjliggöra
samfinansiering från nationell plan till mittsepareringsåtgärder i regionala
planer. Utifrån detta har Trafikverket kontaktat landets länsplaneupprättare för
att se vilka lämpliga objekt som finns i respektive län och om
länsplaneupprättarna är villiga att lyfta in fler objekt i respektive plan för att
möjliggöra fler mittsepareringssatsningar. För Jönköpings län lyfts följande
förslag fram:
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 Objektet rv 27 förbi Bor förlängs för att även omfatta sträckan
Bredasten-Bor.
 En ny sträcka för mittseparering på Rv 27 Anderstorp- Bredaryd lyfts
in i planförslaget.
 Samt att Regionen, beroende på tillgängligamedel för samfinansiering,
öppnar upp för diskussion om ytterligare sträckor.
b. Utökad Landsbygdssatsning
I budgetpropositionen för 2018 aviserar Regeringen en fortsatt satsning för att
främja kollektivtrafik på landsbygd. I arbete med att lista lämpliga åtgärder skall
Trafikverket samråda med berörda regioner. I diskussionen har Trafikverket och
Regionen föreslagit att trädsäkring av oelektrifierade järnvägar prioriteras i
Jönköpings län.
5.

Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029
a. Tidplan och lägesrapport
En kort genomgång av var vi befinner oss i processen gjordes.
b. Genomgång av inkomna remissyttranden
En sammanfattning av inkomna yttranden hade skickats ut tillsammans med
kallelse och en genom gång av inkomna yttranden gjordes.
c. Ändringspunkter att diskutera inför fastställande av planförslag
Utifrån inkomna synpunkter diskuterades förslag till ändringar i den regionala
transportplanen. De förslag som den politiska referensgruppen enades om
sammanfattas i följande punkter.


Förbifart Bor, rv 27, förlängs mot E4 med ca 3,5 km samt att rv
27 Anderstorp-Bredaryd läggs till som ett nytt namngivet
väginvesteringsobjekt.



I planförslaget bör det tydlig framgå vilka vägsträckor som bör bli
föremål för åtgärdsvalsstudier. Likaså bör en utredning om
möjliga åtgärder för tillgänglighetsanpassning och
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standardhöjning på det mindre vägnätet och de vägar som inte är
aktuella för mittsepareringsåtgärder göras.


Plandokumentet bör redovisa det ökande antalet viltolyckor samt
att en bred diskussion om möjliga åtgärder efterlyses.



Potten ”Åtgärder för hållbar tågtrafik på regionala banor” bör
förtydligas med att pengarna främst skall användas till åtgärder
som inte kan komma att prioriteras och full finansieras i nationell
plan, åtgärderna skall ha tydlig bäring på det långsiktiga målet att
alla regionala banor ska elektrifieras.



I planförslaget skall det förtydligas hur arbetet med att ta fram en
regional cykelstrategi skall drivas vidare.

6.

Kommande möte
Avstämning av föreslagna förändringar sker via e-post i samband med att handlingar
till kommande TIM-nämnd skickas ut.

7.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Antecknat av Åslög & Emil
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Politisk referensgrupp för den regionala transportplanen 2018-2019
2017-09-08
Deltagare:
Rune Backlund (Ordf.)
Per Hansson
Jeanette Söderström
Niclas Palmgren
Ulla Gradeen
Henrik Tvarnö
Stefan Gustafsson
Linda Danielsson
Ann-Marie Nilsson
1. Rune hälsar välkomna
2. Minnesanteckningar från föregående möte godkänndes
3. Förslag till nationell plan för Transportsystemet 2018-2029
a. Genomgång av planförslaget
Tidplan för processen, regiongemensamt yttrande över nationell plan ska skickas i
november. Jönköpings län har relativt många investeringar med i planen, men
många åtgärder ligger för genomförande sent i perioden.
b. Remissförfarande
Ett förslag till yttrande kommer mycket snart från regionen. Kommunerna får
gärna skicka förhandsbesked om sitt yttrande så det regiongemensamma förslaget
kan tas fram så snart som möjligt.
c. Diskussion
 Hastighetssänkningen påverkar alla våra kommuner och det finns en stor
oror för dess påverkan. Känslan är att regionen och landsbygden hamnar
ännu längre ifrån varandra.


Det är viktigt att den regionala planen och remissvaret på den nationella
planen hänger ihop. Angelägna åtgärder måste finnas med i regional plan
även om dess genomförande egentligen hör hemma i nationell plan.



Vi måste föra ett långsiktigt resonemang om E4:an, även om
investeringarna är vikta så måste vi vara medvetna om att dessa
investeringar försvårar för kollektivrafiken att bli mer konkurrenskraftig
mot biltrafiken i vissa kollektivtrafikstråk. E4:an används som en
lokalgata, samtidigt är det en olycksdrabbad väg och en mycket viktig både
regionalt och nationellt. Det är dock en komplicerad fråga ur ett
samhällsbyggnadsperspektiv.
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4. Remissversion av Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029
a. Genomgång av planförslaget
Vi ska genomföra nuvarande planer och omprioriteringar sker varsamt. De tre
prioriteringar är fortfarande:
 Järnvägar – satsningar för att möjliggöra utvecklad tågtrafik
 Hållbarhet – Cykelvägar och kollektivtrafik
 Funktionella stråk – trafiksäkerhet och framkomlighet
b. Diskussion
 Järnväg
I planförslaget anges att de extra medlen för åtgärder på järnvägen ska användas till
”regionala banor”, detta utesluter Jönköpingsbanan från åtgärder ur den potten. Vi
har utgått från att Jönköpingsbanan ska tas om hand i nationell plan, men vi bör
försäkra oss om att satsningar på banan verkligen genomförs. Vi bör inte låsa
pengarna till enbart regionala banor, om det kommer sent så kanske vi inte bara ska
ha pengarna på banken.
Järnvägsbanan Y:et är en del av hela HNJ-banesystemet, vi måste även se till resten
av HNJ-banan också fungerar. Y:et ligger sent i planperioden i nationell plan, men i
regional plan ligger den tidigare. Eftersom det finns medfinansiering till åtgärden
kan det finnas möjlighet att påbörja satsningen, genom exempelvis ÅVS:er mm., så
att vi kan ligga framtungt så som regional plan föreslår. Det är viktigt för vårt län
att satsningen synkas med leveranser av tåg som kommer påbörjas 2022 och
införandet av ERTMS. Diskussion om detta förs med Trafikverket.
Efterfrågan på kapacitet på Jönköpingsbanan kan öka när Y:et öppnar, främst för
persontrafik till Jönköping och för gods mot Nässjö. Detta bör vi ha i åtanke för
framtida planering, persontrafiken har Trafikverket med i planeringen. Frågan om
gods lyfts med Trafikverket.
Investeringar på Y.et och på Jönköpingsbanan bör samplaneras så långt som
möjligt så att vi inte riskerar kapacitetsbrist när den nya trafikeringen kommer
igång.
Tretågstationen i Forserum har betydelse för Jönköpingsbana. Det är viktigt att vi
kan maximera nyttan med denna satsning och med Jönköpingsbanan. Att öppna
upp möjligheten för medfinansiering av denna kan vara en möjlighet om objektet
börjar skjutas på framtiden. Vi bör dock ha med oss att det är ett viktigt objekt
även för Trafikverket eftersom de vill få upp kapaciteten på banan med anledning
av de många åtgärderna som planeras på södra stambanen, därför måste
redundanssystemen fungera.
 Hastighetssänkningen
Vi måste ta hänsyn till detta i den regionala planen. Problemet bör förtydligas i
texten. Hastighetssänkningen påverkar alla våra kommuner och det finns en stor
oror för dess påverkan. Känslan är att landsbygden hamnar ännu längre bort och
att det blir svårare att skapa samanhållning i länet när hastigheten sänks ju längre
bort man kommer. Det bör tas fram en utredning eller ÅVS som underlag för vilka
vägar vi bör prioritera så att vi har färdiga underlag om eller när medel tillskjuts för
åtgärder.
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 Viltstängsel
Vårt län är mycket utsatt för viltolyckor, vilket vi bör beskriva och titta närmre på
problemet. Det bör finnas med under avsnittet om trafiksäkerhet.
Ansvarsfördelningen mellan Regionen, Trafikverket och Polisen m.fl. bör
förtydligas exempelvis vad det regionala viltolycksrådets har för roll i arbetet mm.
c. Medskick inför nämndbeslut
Förslag av tillägg till samrådshandlingen av regional transortplan:
 Problemen som Trafikverkets hastighetssänkning innebär bör förtydligas i
texten.
 Det bör förtydliga att vi ska ta fram utredning om vilka vägar som påverkas
av hastighetssänkning samt ett förslag till prioritering av vilka vägar som i
första hand bör åtgärdas.
 Tabellen med restider bör ändras till cirka tider samt förtydliga att det är
skillnaden i konkurrenskraft mellan färdsätten som tabellen vill synliggöra,
inte den exakta restiden.
 Viltstängsel/viltolyckor bör omnämnas i samrådshandlingen.
 Kartan på s. 9 bör uppdateras eftersom den innehåller järnvägen Burseryd
och Anderstorp vilka inte längre är klassade som järnvägar hos
Trafikverket.
 För Gislaved och Gnosjö saknar ett viktigt stråk: Ullared-stråket, (Rv 26 och
väg 153) vilket går mot Varberg samt att det finns gods som går mot
hamnarna.
5. Kommande möte planeras till den 8/12 – det hålls då efter kommunalt forum.
6. Övriga frågor
Information:
 Den nedlagda järnvägen till Åseda kommer bli cykelväg mot Vetlanda.
 Högandet har tagit hjälp av Thomas Arvidsson för att utreda hur arbetet med att
framtidssäkra järnvägen kan genomföras. Rapport kommer snart.
 På kommunalt forum den 10/11 redovisar yttrandet till den nationella planen.
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Politisk referensgrupp
Infrastrukturplanering
Tid:

21/6-2017 09:00-11:00

Plats:

Regionens hus, Sal A

Närvarande:

Rune Backlund
Jeanette Söderström
Ulla Gradeen
Ann-Marie Nilson
Rune Backlund
Henrik Tvarnö
Stefan Gusstavsson
Ann-Marie Nilsson
Ulrika Geeraedts
Emil Hesse
Åslög Kantelius
Christine Leppänen
Ej närvarande:
Per Hansson
Niclas Palmgren
Linda Danielsson

1

Välkomna och presentation

2

Syfte med gruppen

3

Föredragning av tidplan och process av Emil
Hesse

Rune hälsade alla välkomna, dagordningen godkändes, inga
övriga frågor anmäldes. Alla deltagare presenterade sig.

Att bidra till beredningen i framtagandet av den regionala
transportplanen. Att genom dialog skapa en bredare förankring av
transportplanen.

Process
Remissversionen av den regionala transportplanen beslutas av
TIM-nämnden och kommer att skickas ut i början av september
efter att den nationella planen offentliggjorts den 31 augusti.
Detta möjliggör för remissinstanser och aktörer att läsa förslagen
till de båda planerna samtidigt vilket ger en bättre helhetsbild av
föreslagna satsningar. Sista svarsdag på remissen av den regionala
planen kommer bli den 30 november. Möjlighet till förlängning

413

MÖTESANTECKNINGAR

2(5)

Politisk referensgrupp
Infrastrukturplanering
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21/6-2017 09:00-11:00
av svarstiden kommer att finnas, under vissa förutsättningar.
Under december bereds inkomna synpunkter och beslut om
planförslaget tas i januari 2018, därefter lämnas förslaget till
regeringen senast den 31 januari 2018.
Utfall av gällande plan
Under de fyra år som gått sedan förra revideringen har
investeringarna som finns med i nu gällande plan genomförts i
den takt som kan förväntats. Planen har följts väl. De projekt som
ligger i närtid har kommit ganska långt och för de större
vägobjekten har vi hunnit mer än planerat, t.ex. är återbetalningen
av förskottering till Värnamo redan gjord och pågående
investering på väg 32 öppnas troligtvis ett halvår tidigare än
ursprunglig tidplan.
Övergripande strategiska vägval:
Nuvarande plan ska genomföras – varsam omprioritering
 Järnvägar – utvecklad tågtrafik
 Funktionella stråk – trafiksäkerhet och framkomlighet
 Hållbarhet – Cykelvägar och kollektivtrafik
Dokument som Region Jönköpings län har antagit och som vi
måste förhålla oss till: Trafikförsörjningsprogram och den
regionala utvecklingsstrategin.
Diskussion:
Den regionala samanhållningen kräver en balans mellan
investeringar i olika kommunerna så att alla känner att man finns
med. Regionen får inte glömma den kommunala utvecklingen och
nyttan. Även om allt inte kan vara med i planen, så måste det
finnas en strategi för hur frågorna hanteras som ex.
hastighetsöversynen och att kommunerna kan få stöttning i att
hantera sådana frågor. Samanhållningen av länet är också viktigt
och vår utgångspunkt bör vara att vi ska ha en god minimi
standard på infrastrukturen.
Vi måste ha flera nivåer på argument för den nationella, regionala
och kommunala nyttan för de olika investeringarna. Vi måste
även ha ett bredare perspektiv och se att nyttor är mer än bara
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pengar, det skapar möjlighet att resa till jobb, fritid och kultur
som gör livet rikare för regionens invånare.
Problemen med tågtrafik, framför allt på sträckorna Nässjö-Eksjö
och Nässjö-Vetlanda har resulterat i att förtroendet för
järnvägstrafiken har sjunkit. Att lägga järnvägsinvesteringar i
slutet av perioden är inte tillräckligt, det måste ske tidigare för att
åtgärda detta.
Slutsats: Samtliga deltagare ställer sig bakom dessa strategiska
vägval som övergripande prioriteringar. Frågor rörande mer
detaljerad prioritering tas med till nästa möte.

4

Diskussion om strategiska vägval och
prioriterade frågor för Jönköpings län


Driftbidrag till icke-statliga flygplatser
I planen 2010-2021 fanns extra pengar för detta, i planen
2014-2015 fanns inga extra pengar och inga riktlinjer för de
åsterstående åren, i planen som ska tas fram nu 2018-2029
finns inte heller några pengar eller riktlinjer. Det står oss fritt
att hantera posten som vi vill, både att ta bort eller lägga till.
Diskussion:
Flygplatsen är viktig för länet och kan även ha betydelse för
totalförsvaret vilket i framtiden kan göra att den får ett
nationellt värde. Viktig för godstransporter och för
turismutvecklingen. Alla har inte Jönköpings flygplats som
sin närmsta flygplats, men den har ändå ett regionalt värde.
Godstransporterna med flyg har en stor betydelse för
näringslivet. Viktigt att vi har en flygplats!
Slutsats: driftbidraget ska även fortsättningsvis finnas med i
regional transportplan.



Satsningar på regionala järnvägen
I nationell plan 2010-2021 fanns inga satsningar på järnväg i
länet och då såg man behov av att använda den regionala
planen för att satsa på järnvägen. Detta resulterade i
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satsningarna på Y:et och Jönköpingsbanan i både nationell
och regional plan 2014-2015, en större summa avsattes i den
regionala planen för samfinansiering. Den större satsningen på
Y:et kom med som identifierad brist i nationell plan 20142025 vilket resulterade i ÅVS. Ett omfattande arbete har
genomförts för att få med hela satsningen i nationell plan
2018-2029.
Diskussion:
Viktigt att de åtgärder på Jönköpingsbanan som skjutits på
framtiden verkligen kommer till genomförande. Med tanke på
de stora fordonsinvesteringar som JLT står inför bör det finnas
krav på Trafikverket att banstandarden tillåter elfordon. Y:et
har även en nationell viktig funktion att skapa redundans till
södra stambanan.
Slutsats: Att satsningar i nu gällande plan även finns med i
nationell plan är av stor vikt. Hur regionala järnvägar kan
hanteras utan att ha veta vad som ligger i nationell plan är
dock svårt. Frågan tas därför med till nästa möte.


Åtgärder kopplat till hastighetsöversynen
Många av de 90 vägar som finns i Sverige kommer att sänkas
till 80. För att kunna höja hastigheten igen kräv i de allra
flesta fall ombyggnation till väg med mittseparering vilket är
kostsamt.
Diskussion:
Problemet med hastighetsöversynen är att landsbygden
kommer längre bort och det får negativa konsekvenser för
näringslivet i stort. Det är viktigt att Regionen besvarar
remissen av hastighetsöversynen av Rv 30. Det är även bra att
ha objekt som finns förberedda även om allt inte får plats i
planen.
Det finns vägar som påverkas av detta och som utöver det
behöver standardhöjning oavsett hastighetsöversynen
eftersom de är hårt trafikerade.
Vi bör ta hänsyn till teknikutvecklingen och hur den påverka
resande och behovet av infrastruktur och dess utseende,
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särskilt när vi planerar nya väginvesteringar.
Slutsats: frågan är delvis beroende av om satsningar på järnvägen
finns med i nationella plan. Frågan tas därför med till nästa möte.

5

Nästa möte

För att underlätta allas deltagande planeras kommande möten i
anslutning till Kommunalt Forum.
Nästa möte: fredag 8 sept efter Kommunalt forum (ca 13:00)
Därefter fredag 8 dec efter Kommunalt forum

6

Övriga frågor

7

Uppsummering och arbete till nästa möte

Inga övriga frågor anmäldes.

Till nästa möte skickas en sammanfattning och analys av den
nationella transportplanen ut samt förslag på remissversion av den
regionala transportplanen.
Underlaget skickas ut i så god tid som möjligt för att hinna med
en förankringsdiskussion.
Bilagor till minnesanteckningarna:
 Presentation från dagens möte
 Regional transportplan för Jönköpings län 2014-2025

Antecknat av: Åslög Kantelius
Vid anteckningarna
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-14
Tid:

2017-01-09 kl.08.30-11.05

Plats:

Regionens hus sal B

§6

Remiss - Västtågsutredningen nya tågstationer
Diarienummer: RJL 2017/2766

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Västra
Götalandsregionen
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss Västtågsutredningen – nya tågstationer. Region
Jönköpings län har tagit del av utredningen och ställer sig positiv
till en etablering av samhällsfinansierad trafik på Kust-tillKustbanan mellan Borås och Värnamo samt förslaget att öppna
upp för fler stationer på sträckan inom Västra Götaland.
Etableringen bör medge pendlingsbar trafik med en restid som
inte övertiger 60 minuter mellan Borås och Värnamo.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08
 Yttrande Västtågsutredningen – nya tågstationer daterad
2018-01-23
 Följebrev Remiss av Västtågsutredningen – nya
tågstationer
 Västtågsutredningen huvudrapport
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
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Presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-14
Tid:

2017-01-09 kl.08.30-11.05

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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RJL 2017/2766

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss Västtågsutredningen – nya
tågstationer
Förslag till beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Västra Götalandsregionen

Sammanfattning

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss
Västtågsutredningen – nya tågstationer. Region Jönköpings län har tagit del av
utredningen och ställer sig positiv till en etablering av samhällsfinansierad trafik
på Kust-till-Kustbanan mellan Borås och Värnamo samt förslaget att öppna upp
för fler stationer på sträckan inom Västra Götaland. Etableringen bör medge
pendlingsbar trafik med en restid som inte övertiger 60 minuter mellan Borås och
Värnamo.

Information i ärendet

Västtågsutredningen – nya tågstationer är en komplettering till styrdokumenten
Målbild tåg 2035 och Tåg 2020 vilka Region Jönköpings län ställt sig bakom.
Jönköpings län har två banor som gränsar mot Västra Götaland. Jönköpingsbanan
mellan Nässjö och Falköping samt Kust-till-Kust banan mellan Kalmar –
Värnamo – Borås – Göteborg. I Västtågsutredningen – nya tågstationer föreslås en
tätare trafik (tio dubbelturer) på Kust-till-Kustbanan än den beslutade i Målbild
tåg 2035 och Tåg 2020 (fem dubbelturer) samtidigt som fler stationer öppnas upp
på sträckan. Rekommendationen i Västtågsutredningen – nya tågstationer är att
Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Hillared, Länghem och
Grimsås, efter utbyggnad av nödvändig infrastruktur. Med fler stationer på
sträckan förväntas antalet resenärer öka och bidra till att de resandemål som finns
i Målbild tåg 2035 uppfylls.

Beslutsunderlag





Missiv daterad 2018-01-08
Yttrande Västtågsutredningen – nya tågstationer daterat 2018-01-23
Följebrev Remiss av Västtågsutredningen – nya tågstationer
Västtågsutredningen huvudrapport
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Beslut skickas till
Västra Götalandsregionen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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RJL2017/2766

Västra Götalandsregionen

Västtågsutredningen – nya tågstationer

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Västtågsutredningen –
nya tågstationer.

Sammanfattning

Västtågsutredningen – nya tågstationer är en komplettering till styrdokumenten
Målbild tåg 2035 och Tåg 2020 vilka Region Jönköpings län ställt sig bakom.
Jönköpings län har två banor som gränsar mot Västra Götaland. Jönköpingsbanan
mellan Nässjö och Falköping samt Kust-till-Kust banan mellan Kalmar –
Värnamo – Borås – Göteborg. Region Jönköpings län ser positivt på förslaget att
öppna upp för fler stationer på Kust-till-Kust banan i Västra Götaland. Med fler
stationer på sträckan förväntas antalet resenärer öka och bidra till att de
resandemål som finns i Målbild tåg 2035 uppfylls.

Synpunkter på förslaget

Jönköpingsbanan mellan Nässjö och Falköping trafikeras gemensamt sedan mitten
på 1990-talet och utbudet och trafiken har byggts ut allteftersom resbehovet ökat
på sträckan. En av styrkorna med Jönköpingsbanan är den attraktiva restiden
mellan de regionala kärnorna Jönköping och Skövde. Det kommer inom de
närmaste åren genomföras spårbyte och samtidig infart på stationerna längs banan
vilket ytterligare kommer reducera körtiden. Denna restidsvinst bör användas för
att göra tåget ännu attraktivare för resenärerna genom att korta restiderna.
Kust-till-kust banan mellan Borås och Värnamo trafikeras i dagsläget enbart av SJ
på kommersiell basis. Sträckan är utpekad som ett starkt stråk i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Region Jönköpings län har ställt sig bakom
Målbild tåg 2035 och Tåg 2020 där förslaget är att införa samhällsfinansierad
tågtrafik på banan. Den nu presenterade Västtågsutredningen – nya tågstationer
har en ambitiösare utvecklingstakt av persontågstrafiken på Kust-till-Kustbanan
än tidigare måldokument. Region Jönköpings län ser att det finns en
utvecklingspotential i persontrafik på Kust-till-Kustbanan som inte tillgodoses

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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med nuvarande utbud. En etablering av samhällsfinansierad trafik på banan bör
medge pendlingsbar trafik mellan de starka kärnorna i stråket. Restiden ska inte
överstiga 60 minuter mellan Värnamo och Borås, med minst uppehåll på
nuvarande stationsorter. I nuläget finns det även möjlighet för resandeutbyte i
Hillerstorp då plattformar finns. Vid en kommande trafikstart är det starkt
önskvärt att den samhällsfinansierade tågtrafiken åter gör uppehåll på orten.
För att långsiktigt kunna etablera pendlingsbar och robust trafik bör även
infrastrukturbehoven belysas i ett tidigt skede.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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Sammanfattning
Regionfullmäktige i Västra Götaland har gett kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna att öppna nya stationer i mindre samhällen i Västra Götaland. Det
handlar om att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer.

Utredningen utgår ifrån ett antal kriterier och riktlinjer som kollektivtrafiknämnden
beslutat. Kriterierna handlar bland annat om resandetillskott, trafikekonomi och
investeringsbehov i ny infrastruktur. Dessa kriterier har varit en förutsättning i analysen
av nya stationer,
I Västra Götaland finns idag cirka 100 tågstationer. I utredningen analyseras potentialen
för att öppna ytterligare 40 stationer. Kartläggningen visar att det finns
35 tätorter som ligger utmed Västra Götalands järnvägsnät. Dessa tätorter har idag inte
någon järnvägsstation där tågen stannar. Här bor 35 000 invånare, vilket motsvarar
2 % av Västra Götalands befolkning. I utredningen ingår också fem områden/stadsdelar
som ligger i utkanten av en större tätort som idag har en järnvägsstation men där några av
kommunerna vill komplettera med ytterligare en station. Här bor idag 17 000 invånare
vilket motsvarar 1 % av Västra Götalands befolkning.
Utredningens rekommendationer utgår ifrån att det finns en politisk vilja i Västra
Götalandsregionen att öppna stationer i mindre samhällen om detta kan åstadkommas till
en ”rimlig” kostnad. Rekommendationerna utgår ifrån att staten och berörda kommuner
finansierar utbyggnad av järnväg och stationer. Till en mindre del kan den regionala
transportinfrastrukturplanen utgöra en medfinansieringskälla om kommunerna och
regionen kommer överens om det. Ökade driftskostnader för tågtrafiken är Västra
Götalandsregionens ansvar att finansiera.
Västtågsutredningen visar att Målbild tåg 2035 kan kompletteras med mål om 13 nya
stationer utifrån givna kriterier och analyser, förutsatt att infrastrukturen byggs ut så att
fler stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna
samtycker och planerar för en positiv utveckling i berörda tätorter.
Utgångspunkten i utredningen är att nya stationer endast ska öppnas om det är långsiktigt
försvarbart och att stationerna klarar uppsatta kriterier på lång sikt. Utredningen utgår från
att Målbild tåg 2035, som regionfullmäktige tidigare beslutat, är genomförd i respektive
stråk innan nya stationer öppnas. I utredningen redovisas således ytterligare
investeringsbehov utöver Målbild Tåg 2035. Den tidigare beslutade målbilden för 2035
bedöms generera 80 000 nya tågresor per dag. Det årliga regionbidraget ökar då med 555
mnkr och investeringsbehovet i järnväg uppgår till 45 mdr.
Om de 13 nya stationerna öppnas och trafikeras med fler tåg enligt Västtågsutredningens
förutsättningar ökar kollektivtrafikresandet med 4 500 resor per dag. Detta är en
nettoeffekt av resandeökningar och resandeminskningar. Upprättade trafikupplägg
innehåller fler tågturer och reducering av busstrafik. Regionbidraget bedöms öka med 12
mnkr/år och investeringar i stationer och järnväg bedöms kosta 2,9 - 4,7 mdr utöver de 45
mdr som redan ingår i målbilden.
Efter Västtågsutredningen har beslutats kan eventuella nya stationer prövas
tillsammans med övriga investeringsbehov och prioriteras när revidering ska göras
av nästa nationella infrastrukturplan 2022-2033.
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1 Bakgrund till utredningen

Regionfullmäktige i Västra Götaland har gett kollektivtrafiknämnden i uppdrag att
utreda förutsättningarna att öppna nya stationer i mindre samhällen i Västra Götaland.
Det handlar om att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer. Uppdraget är
formulerat enligt följande:
1. i dialog med kommunerna och Västtrafik AB komplettera Målbild Tåg 2035
för att uppnå pågatågseffekten även i Västra Götaland.
2. ta fram en strategi för hur stationerna kan bli centrala punkter för invånare i
Västra Götalands pågatågsystem (se kapitel 2 i denna rapport)
Bakgrunden till uppdraget är att Skåne har haft en positiv utveckling av sin regionoch lokaltågstrafik. Under åren 2011-2015 öppnades ett tjugotal nya stationer i
nordöstra Skåne och södra Småland. Västtågsutredningen ska belysa om det är möjligt
att få en liknande utveckling i Västra Götaland.
Utredningen har skett i nära samverkan med tjänstemän från berörda kommuner.
Samråd har även skett med Trafikverket. Politiska avstämningsmöten har skett i de
delregionala kollektivtrafikråden under 2016. Ytterligare avstämningar och dialog sker
i de delregionala kollektivtrafikråden under maj och juni 2017. Utredningen remitteras
till råden under hösten 2017.
Huvudrapporten och följande underlagsrapporter finns på
http://www.vgregion.se/malbildtag
i.
ii.
iii.

Underlagsrapport 1: Analyser och beräkningar
Underlagsrapport 2: Erfarenheter från Skåne och Småland
Underlagsrapport 3: Utredning av station vid NÄL

I denna rapport används en del benämningar vilka förklaras i ordlistan i bilaga 2.

Trivector anlitades som konsult för genomförande av analyser och ekonomiska
beräkningar. Följande personer har ingått i utredningens projektledning:
-

Jan Efraimsson, Västra Götalandsregionen (projektledare)
Ingemar Bengtsson, Västtrafik
Mats Améen, Trivector
Pontus Gunnäs, Trivector (under 2016 Trivector och under 2017 som VGRs
regionutvecklare)
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2 Hur kan stationerna bli centrala punkter för
invånare i Västra Götalands tågsystem

I detta avsnitt redovisas hur stationer kan bli centrala punkter i Västra Götalands
tågsystem. Inledningsvis beskrivs vilken roll tågstationer har för utvecklingen av
mindre orter. Därefter beskrivs hur stationssamhällen fysiskt kan utformas så att det
gynnar ett hållbart resande där tåget är huvudresan.

Stationers roll för utveckling av mindre orter

Inom Mistra Urban Futures 1 kunskapsprocess ”Det urbana stationssamhället – vägen
mot ett resurssnålt resande” har flera projekt genomförts för att se hur
stationssamhällen kan utvecklas och vad som krävs för att nå en ökad andel hållbart
resande. Ett delprojekt har varit ”Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess
omland”. Nedan redovisas en sammanfattning av denna forskning.
En ny tågstation är positivt för orten
Orter kan utvecklas på ett positivt sätt till följd av stationsetableringar om rätt
förutsättningar föreligger. Även i orter med redan god tillgänglighet, exempelvis med
bil, kan tågstationer ge ett tillskott då möjligheten till pendlingsresor ökar. Orten
tillgängliggörs då ytterligare för ungdomar och körkortslösa. En ny tågstation innebär
bättre tillgänglighet för en bredare grupp människor. Forskningen visar också att en
tågstation upplevs som ett stort värde för bygden och inger framtidstro.
Det är inte alltid en station ger positiv utveckling
Forskningen visar också att det inte föreligger entydiga resultat med positiv utveckling i
alla stationsorter. I vissa fall har stationsorter en svag utveckling. Planeringen av
stationsområden i större städer är inte alltid överförbart till mindre tätorter. Forskningen
visar att det inte räcker att enbart öppna en tågstation. Det krävs mer för att satsningen
ska bli lyckosam. Faktorer som har avgörande betydelse för utvecklingen i en ort är:






Hushållens avstånd till stationen
Ortens pendlingsavstånd till en större arbetsmarknad, helst under 45 minuter
Tågets transportkvalitet, bl a turutbudet
Restidskvot, tågets restid i förhållande till bilen
Aktiv samhällsplanering från kommunens sida

Familjer som flyttat från en stad till en mindre ort använder ofta bilen
Forskningen visar att hushåll i mindre stationsorter i högre grad är bilburna jämfört med
hushåll i större städer. Andelen som väljer tåget för arbetspendling beror på en
kombination av ovanstående olika faktorer. Tågstationen ger samhället en attraktivitet
med sin service, men bilen är fortfarande huvudtransportmedlet. Många familjer som
flyttat från en stad till ett mindre stationssamhälle använder i högre grad bilen efter
flytten för att klara att få ihop vardagspusslet.

Mistra Urban Futures är ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling där
bland annat Västra Götalandsregionen är medfinansiär.
1
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Viktigt med hög standard på tågtrafikens utbud
För de stationssamhällen som studerades i delprojektet ”Stationens roll för mindre orter
och dess omland” visade att orter som ligger inom bra pendlingsavstånd till en större
arbetsmarknader har en positiv utveckling. Även de orter som hade god tillgång till tåg
med bra tågtrafikutbud och bra transportinfrastruktur med närhet till väg med hög
kapacitet utvecklas positivt. Därtill fann forskningen att orter utvecklas positivt när
kommunen medvetet satsat och samverkat med relevanta aktörer.
Viktigt med pendlingstid under 45 minuter till större arbetsmarknad
Forskningen visar att de tätorter som utvecklas bäst är de som ligger inom 45 minuters
restid till en större arbetsmarknad och där tågtrafikutbudet är väl utbyggd. För orter
som inte har dessa förutsättningar blir det ännu viktigare att kommunen aktivt arbetar
samhällsplanering för att utveckla samhället.
Tågstation bidrar till högre fastighetspriser
Det nationella forskningscentrumet för kollektivtrafik, K2, har analyserat tågstationers
betydelse för fastighetspriser. Tågtrafiken har en roll för tillgänglighet ur såväl sociala,
ekonomiska som miljömässiga aspekter. Man kan därför förvänta sig att nyttan som
människor upplever av att bo i närheten av en tågstation avspeglar sig i vad man är
villig att betala för en bostad. De flesta forskningsstudier visar att närhet till tågstationer
påverkar fastigheters värde. Effekterna kan dock skilja sig åt beroende vilken typ av
tågtrafik som stannar vid stationen. Generellt verkar det finnas störst effekt på
fastighetspriserna om tågtrafiken är anpassad för arbetspendling.

Fysisk utformning av stationssamhällen

Som tidigare nämnts räcker det inte att enbart öppna en tågstation och hoppas på en
positiv utveckling i samhället med en hög andel hållbart resande.
Bebyggelsen behöver utvecklas på ett sätt som gör att närheten till stationen
prioriteras. Hushåll som fysiskt ligger nära en station har större pendlingsbenägenhet
med tåg. De som bor inom en kilometer från stationen har allra störst incitament att
välja tåget. Här är en svår avvägning mellan att förtäta samhällets kärna och erbjuda
ett attraktivt boende och samtidigt minimera tågets negativa effekter som buller och
vibrationer. I vissa fall krävs att stationens närområde anpassas till parkeringsplatser
och offentliga rum eller service som inte är så störningskänslig.
Det attraktiva stationssamhället prioriterar anslutningsresorna med cykel och gång.
Åtgärder som underlättar möjligheten att ta cykeln på ett trafiksäkert sätt till stationen
är positivt. Bra cykelvägar och cykelparkering vid stationen gör att fler väljer dessa
kombinationsresor. Stationen har ett omland som gör att en del väljer att ta bilen till
stationen. Det är då viktigt att kommunen bygger ut pendelparkeringar på ett sätt som
ger korta gångavstånd mellan bil och tåg.
Det geografiska läget på en station kan innebära att det är positivt att utveckla
matarbuss från närliggande orter till tåget. Även här är det viktigt att planera för god
tillgänglighet vid stationen och på så sätt erbjuda korta och bekväma omstigningar
mellan buss och tåg.
För att uppnå en positiv utveckling av stationssamhället krävs att kommunen aktivt
arbetar med markanvändning och detaljplaner som gynnar en bebyggelseutveckling så
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nära stationsområdet som möjligt. Men mot bakgrund av ovanstående text är det
viktigt att beakta den enskilda ortens förutsättningar när det gäller att utveckla
stationsnära bebyggelse.
Ett aktivt arbete och god samverkan mellan alla berörda parter borgar för att
tågstationerna kan bli centrala punkter för invånarna i Västra Götalands tågsystem.

3 Erfarenheter från Skåne och Småland

I nordöstra Skåne och södra Småland öppnades 21 nya stationer i mindre samhällen
under åren 2011-2015. Syftet med satsningen var bland annat att integrera arbets- och
bostadsmarknaden i berörda orter med det mer expansiva västra Skåne.
Erfarenheterna från Skåne och Småland kan sammanfattas enligt följande:












Ett viktigt steg i genomförandet var att i ett tidigt skede teckna
avsiktsförklaringar mellan Trafikverket, Region Skåne och kommunerna.
Huvudprincipen i Skåne var att berörd kommun bekostade nya stationer.
Regionen bekostade trafikeringen och via länstransportplanen även
medfinansiering av ökad järnvägskapacitet. Trafikverket bekostade huvuddelen
av järnvägens kapacitetsförstärkningar.
I Skåne fanns ledig järnvägskapacitet på huvuddelen av järnvägsnätet för att
klara nya lokala tågturer. Nya tågturer kunde sättas in utan att förlänga
körtiderna för Öresundstågen.
Alla nya stationer fick ett utbud motsvarande 11-20 dubbelturer/dag.
Parallella busslinjer utmed järnvägen i Skåne lades ned och ersattes med tåg.
Några av de nedlagda busslinjerna har återinförts i efterhand.
För att klara trafikeringen av de nya stationerna krävdes ytterligare elva
tågfordon.
Efter två år hade kollektivtrafikresandet till och från de nya stationerna i Skåne
ökat med 1 100 resor per dag. Även genomresandet ökade.
Regionbidraget är relativt högt per ny resa när man jämför med medelvärdet
för hela pågatågstrafiken.
Invånarna i berörda orter är överlag positiva till hur tågtrafiken påverkat
bygdens utvecklingsmöjligheter. Invånarantalet har dock inte ökat i någon
större omfattning. Troligtvis har tågtrafiken inneburet att utflyttningen minskat
eller avstannat.

Ytterligare information angående erfarenheter från Skåne och Småland finns i
underlagsrapport 2. Erfarenheterna från Skåne och Småland har lyfts in i
utredningsarbetet för Västtågsutredningen.
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4 Trettiofem tätorter och fem områden/stadsdelar

I utredningen ingår 35 tätorter som ligger utmed Västra Götalands järnvägsnät. Dessa
tätorter har idag inte någon järnvägsstation där tågen stannar. Här bor 35 000 invånare,
vilket motsvarar 2 % av Västra Götaland befolkning. Invånarantalet i de
35 tätorterna varierar mellan 231 – 8 839 invånare.
I utredningen ingår också fem områden/stadsdelar som ligger i utkanten av en större
tätort som idag har en järnvägsstation men där kommunerna vill komplettera med
ytterligare en station. Här bor 17 000 invånare vilket motsvarar 1 % av Västra
Götalands befolkning. I bilaga 1 redovisas invånarantalet i dessa tätorter och
områden/stadsdelar.
I Målbild Tåg 2035 ingår trafikering av ny stambana Göteborg-Jönköping och vidare
mot Stockholm. Stationer på den nya stambanan behandlas inte i Västtågsutredningen.
Dessa behandlas i den tidigare framtagna funktionsutredningen för tågstråket
Jönköping-Borås-Göteborg år 2050.
Dessa tätorter och områden/stadsdelar ingår i Västtågsutredningen
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Under Västtågsutredningens genomförande har det skett tre tjänstemannasamråd med
företrädare från kommunerna. Vid två av samråden fick respektive kommun beskriva
eventuella utvecklingsplaner för sina tätorter och beskriva betydelsen av att öppna nya
stationer i sin kommun. Den generella uppfattningen var att kommunerna ser positivt
på att öppna stationer. Flera av kommunföreträdarna kände dock en oro över hur
mycket busstrafiken skulle komma att reduceras och kunde inte ge ett entydigt svar
när det gäller kommunens uppfattning om att öppna stationer. Därtill finns oro över
förlängda restider och förlorad konkurrenskraft för tåget om nya stopp öppnas längs
med banan utanför den egna kommunen.
För vissa av tätorterna pågår redan idag kommunal planering av nya bostäder. I andra
fall påtalades att sådan planering sannolikt kan påbörjas om en ny station ska öppnas.
Därmed återstår en del arbete efter att Västtågsutredningen avslutats för att gå vidare
med ytterligare samråd mellan VGR/Västtrafik och kommunerna.

5 Kriterier för utredningens genomförande

I Målbild Tåg 2035 finns kriterier beslutade när det gäller öppnandet av nya
stationer. Under utredningens genomförande har kollektivtrafiknämnden
beslutat om riktlinjer för utredningens genomförande.
Nedan framgår kriterier där de potentiella stationerna prövas i två analyssteg.
Dessutom visas riktlinjer för utredningens genomförande:

Analyssteg 1 (resande och trafikekonomi)

a) Nettoresandet på aktuell bana ska öka, d v s man ska vinna fler resenärer än
man förlorar.
b) Restidskvoten i tunga reserelationer ska vara konkurrenskraftig, d v s att
kollektivtrafikens restider förhållande till bilen ska vara konkurrenskraftiga.
c) Pendlingsbenägenheten mellan regionens större städer ska beaktas.
d) Tågtrafikens kostnadseffektivitet ska beaktas. Minst 30 % marginalkostnadstäckningsgrad ska eftersträvas, d v s minst 30 % av trafiksatsningens
tillkommande kostnader bör täckas med nya biljettintäkter.

Analyssteg 2 (infrastruktur)

e) Infrastrukturens kostnadseffektivitet ska beaktas, d v s investeringskostnaden i
kapacitetsförstärkt järnväg och stationer ska vägas mot resandetillskottet.

Riktlinjer för utredningens genomförande







Långsiktigt ska minsta tågtrafikutbud vid en station vara 10 dubbelturer/dag.
Detta motsvarar ett tåg i timmen i högtrafik.
Inledningsvis kan turutbudet vara minst 5 dubbelturer/dag.
Parallellgående busslinjer reduceras och byts ut mot tåg där så är möjligt.
Fokus på utredningen är år 2035.
Utredningen ska vara framåtsyftande. I analysen har antalet invånare och
sysselsatta i tätorter som får en ny station har räknats upp med 30 procent
jämfört med 2016. Om man ska klara en sådan befolkningsökning krävs att
kommunerna arbetar aktivt med utvecklingsplaner för de tätorter som får
stationer tätorten.
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6 Metod för att beräkna resandet

Att öppna nya stationer är positivt för invånarna i de aktuella tätorterna och
kollektivtrafiken får därmed en resandeökning. Nya stationer kan dock påverka
genomresandet negativt i form av längre restider. För att en stationssatsning ska vara
meningsfull krävs att resandetillskottet på den nya stationen är större än förlusten av
genomresande. Det har därför varit en central del i utredningen att utforma och pröva
olika trafikeringsupplägg som ger så stort nettoresande som möjligt. Resandet har
beräknats i både antal resor och personkilometer, d v s reslängden beaktas också i
utredningen.
I utredningen prövas två huvudprinciper för tåguppehåll i nya tätorter.
 att stanna tätare med befintliga tågturer (risk att nettoresandet minskar).
 att komplettera tidtabellen med nya lokala tågturer (risk att järnvägens kapacitet
inte är tillräcklig).

Beräkning av nya resor från nya stationer

I Västtågsutredningen studeras ett fyrtiotal potentiella stationer. Det framtida
kollektivtrafikresandet till och från respektive tätort beräknades med hjälp av en
resalstringsmodell som bygger på erfarenheter från bland annat Skåne. Följande
parametrar ingår i modellen: antalet boende och sysselsatta, boende och sysselsattas
avstånd till en tänkt järnvägsstation, tätortens lokalisering, restiden till större städer,
turtäthet mm.

Beräkning av minskat genomresande

Ytterligare uppehåll med befintliga tåg vid nya stationer förlänger restiden för dem
som reser långt. För varje nytt stationsuppehåll görs ett tidspåslag i tidtabellen
motsvarande 1,5-3 minuter beroende på tågets hastighet vid den nya stationen. Med
hjälp av restidselasticitet beräknas hur mycket genomresandet minskar vid en förlängd
restid.

Reducering av busstrafik

I samtliga utredningsalternativ förutsätts en reducering och anpassning av den
parallellgående busstrafiken. I många av utredningsalternativen förslås stora
förändringar av busstrafiken. I ett senare skede krävs mer detaljerade bedömningar av
hur busstrafiken bör anpassas och reduceras.
Det är viktigt att kommunerna har förståelse för att den parallellgående busstrafiken av
ekonomiska skäl behöver reduceras om stationer öppnas och tågtrafiken byggs ut.
Förslag till reducerad och anpassad busstrafik i olika stråk framgår i underlagsrapport 1.
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7 Analyssteg 1 – Vilka tätorter klarar inte de fyra
kriterierna?

I det första analyssteget beräknades resandekonsekvenser och trafikekonomi
av att öppna nya stationer 2035. Utgångspunkten för beräkningarna är att
satsningar i Målbild Tåg 2035 är genomförda. Vad blir då resandekonsekvenserna av att öppna ytterligare stationer i förhållande till fastställd
Målbild Tåg 2035?
De tätorter som markeras röda på kartan klarar inte uppsatta kriterier i något
av de trafikeringsalternativ som har analyserats. Nettoresandet påverkas
negativt och/eller kostnadstäckningsgraden uppnår inte 30 % om dessa
stationer öppnas. I underlagsrapport 1 framgår detaljerade analysresultat för
respektive stråk som studerats.

Resultat av analyssteg 1

Utredningen rekommenderar att inte öppna nya stationer i följande 13 tätorter:
Hogstorp, Ödsmål, Alvhem, Frufällan, Rydboholm, Lövekulle, Vartofta, Kättilstorp,
Odensberg, Torbjörntorp, Skultorp, Älgarås och Tösse
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8 Analyssteg 2 - infrastrukturkostnad i
förhållande till resandetillskottet.

I detta analyssteg redovisas bland annat investeringskostnad i järnväg och stationer i
absoluta tal och per ny resa. I underlagsrapport 1 framgår mer detaljerade uppgifter
och hur investeringskostnaderna fördelar sig på järnväg respektive på stationer.
Det bör poängteras att Västtågsutredningen har karaktären ”idéstudie” och är inget
beslutsunderlag för ett genomförande. Det krävs fördjupade studier angående teknisk
utformning av stationer, järnvägens investeringsbehov, justeringar i busstrafiken och
överenskommelser angående finansiering innan beslut kan tas angående att bygga nya
stationer.
Nedan ges en redovisning av utredningens resultat stråk för stråk.

Norge-Vänerbanan, sträckan Trollhättan - Halden
Studien omfattar följande fyra stationer; Bäckefors, Dals
Rostock, Brålanda och Frändefors. Om man ska öppna
stationer på denna sträcka krävs 10 nya dubbelturer med
regiontåg på sträckan Trollhättan-Halden. Fem av dem
ingår redan i Målbild Tåg 2035.
De trafikekonomiska kalkylerna som upprättats i
Västtågsutredningen omfattar hela sträckan TrollhättanHalden. Kostnadstäckningsgraden för tillkommande fem
dubbelturer hamnar på 36 % och regionbidraget blir
relativt högt per resa. Samråd angående eventuell
medfinansiering av tågtrafikens underskott bör göras
senare med företrädare från Östfold fylkeskommune.
För att klara de 10 dubbelturerna krävs att järnvägen kompletteras med ytterligare ett
mötesspår på svensk sida, utöver de två som redan föreslås i Målbild Tåg 2035. Den
tillkommande infrastrukturen, järnväg och stationer, bedöms översiktligt kosta
260-400 mnkr, vilket motsvarar 20-30 kr per ny resa. Utöver detta behövs eventuellt
ett nytt mötesspår på norsk sida, som inte ingår i kalkylen.
I Norge har det beslutats att bygga dubbelspår från Moss till Sarpsborg. Ambitionen
är att dubbelspåret ska förlängas till ner till Halden fram till år 2034. Det är troligt att
fjärrtrafiken Oslo-Göteborg då kommer att öka i omfattning. Med utökad
regiontågstrafik Trollhättan-Halden finns en risk att banan kan bli överbelastad. Med
dagens sätt att tilldela tåglägen skulle sannolikt regiontågen få stå tillbaka för fjärrtåg
mellan Oslo-Göteborg. Detta kan vara en risk för den framtida regiontågstrafiken
men kan också ses som en möjlighet, d v s att driva på utvecklingen av ny
infrastruktur, genom att påvisa att det finns både regionala och nationella nyttor i
stråket.
Rekommendation av mål: Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i
Bäckefors, Dals Rostock Brålanda och Frändefors, efter utbyggnad av
nödvändig infrastruktur.
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Norge-Vänerbanan, station vid NÄL

Även en station i anslutning till Norra Älvsborgs Länssjukhus
(NÄL) har analyserats i utredningen. Två alternativ har
studerats – antingen en station i järnvägstunneln under
sjukhuset eller norr om tunnelmynningen.
Generellt genomgår sjukvården i Sverige en koncentration av
specialistvård där färre sjukhus kommer erbjuda specialvård
inom specifika områden. Detta ställer ökade krav på
sjukhusens tillgänglighet i framtiden.
En station vid NÄL innebär att NÄLs upptagningsområde
växer geografiskt. Tillgängligheten till sjukhuset ökar
markant och möjligheten att rekrytera personal förbättras. Restiderna för boende inom
10-milsradien minskar med 30-70 %. Utgångspunkten i studien är att samtliga regiontåg
stannar vid en ny station i anslutning till NÄL.
Analysen visar att en station vid NÄL ger en kraftig ökning av kollektivtrafikresandet.
Trafikekonomin är mycket god. Det ska också framhållas att det är synnerligen tekniskt
komplicerat att bygga en station i en befintlig järnvägstunnel och därutöver är det höga
säkerhetskrav eftersom tunneln även kommer att trafikeras av godståg. Det återstår ett
omfattande arbete att beräkna kostnaden för en sådan station. En grov bedömning har
gjorts i Västtågsutredningen att kostnaden eventuellt kan hamna på 700 – 1 000 mnkr,
vilket motsvarar 30-43 kr per ny resa. En station norr om tunnelmynningen skulle bli
billigare, men hamnar betydligt längre från sjukhuset och ställer därmed krav på en
högklassig transfer-lösning.
Se även underlagsrapport 3 ”Utredning av station vid NÄL.”
Rekommendation av mål:
Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med en tunnelstation i anslutning till NÄL.
Fortsatta samråd krävs med Trafikverket.

Norge-Vänerbanan, sträckan Trollhättan - Göteborg
Den nya järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan invigdes
2012. Banan har dubbelspår och trafikeras av fjärrtrafik,
regiontåg, lokaltåg samt godståg.
I utredningen studeras nya stationer i Velanda, Upphärad och
Nygård. Sex olika trafikeringsalternativ har analyserats och
redovisas i underlagsrapport 1.
Samtliga alternativ där regiontågen mellan Trollhättan och
Göteborg får nya uppehåll visar negativt nettoresande.
Trollhättans kommun har visat stort intresse för en station i
Upphärad. I ett av alternativen får regiontågen endast ett nytt
uppehåll, d v s i Upphärad. Även detta alternativ ger negativt
nettoresande. Resandetappet Tvåstad-Göteborg blir större än
resandetillskottet i Upphärad.
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I utredningen prövades även tre alternativ med utökad trafik, där en del av lokaltågen
Göteborg-Älvängen förlängs till Trollhättan. Av dessa tre alternativ ger alternativ
(UA4) bäst resultat. I UA4 snabbas regiontågen upp mellan Tvåstad och Göteborg
genom att inte göra uppehåll i Lödöse, Älvängen och Bohus.
Detta ger stora resandeökningar mellan städerna Vänersborg/Trollhättan och
Göteborg. Resandetillskottet från de tre nya stationerna, Velanda, Upphärad och
Nygård blir dock mindre än resandetappet från befintliga stationer i Lödöse, Älvängen
och Bohus som får färre resmöjligheter.
För att klara den utökade tågtrafiken skulle det krävas mer järnvägskapacitet. Det
krävs att järnvägen får fyra spår på en delsträcka som är minst 7-10 kilometer och
minst 3 stationer behöver inbegripas. Totalt uppskattas att ny infrastruktur i järnväg
och stationer kostar 1,6 - 2,6 mdr, vilket motsvarar 80-130 kr per ny resa. Det innebär
en hög infrastrukturkostnad per ny resa.
Rekommendationen är att inte komplettera Målbild Tåg 2035 med stationer i
Velanda, Upphärad och Nygård.

Kust till kustbanan, sträckan Borås-Värnamo
Kust till kustbanan är en enkelspårig järnväg
med begränsad tågtrafik. Endast fjärrtåg
trafikerar banan idag. I Målbild Tåg 2035
ingår en trafikering med fem dubbelturer med
regiontåg Borås-Värnamo.
Om man öppnar nya stationer på sträckan
krävs tio dubbelturer med regiontåg mellan
Borås och Värnamo, d v s ytterligare fem tåg
jämfört med Målbild Tåg 2035.
Fem utredningsalternativ har studerats. Det
alternativ som bäst uppfyller kriterierna är
UA3, d v s att öppna stationer i Hillared, Länghem och Grimsås. Utredningen visar
att det finns goda möjligheter att effektivisera och reducera busstrafiken, vilket ger
god trafikekonomi. För att klara den utökade tågtrafiken krävs att järnvägen
kompletteras med 2-3 nya mötesspår. Förstärkt infrastruktur, i järnväg och stationer,
bedöms kosta 250-460 mnkr. Detta motsvarar 32-59 kr per ny resa.
Det skulle vara möjligt att öppna stationer även i Gånghester, Målsryd och Aplared,
d v s totalt sex nya stationer utmed banan. Detta alternativ innebär dock något sämre
resande och trafikekonomi, se närmare förklaring i underlagsrapport 1. Utredningen
avvaktar synpunkter från Borås stad.
Rekommendation av mål:
Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Hillared, Länghem och
Grimsås, efter utbyggnad av nödvändig infrastruktur.
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Kust till kustbanan, sträckan Borås-Göteborg

Kollektivtrafikresorna mellan Borås och
Göteborg sker idag till största del med
busslinje 100. På längre sikt är ambitionen att
dessa resor ska ske med tågtrafiken på den
nya stambanan.

Tågtrafikens syfte på Kust till kustbanan
mellan Borås och Göteborg blir därmed att
försörja resbehovet för ”mellanmarknaden”.
I utredningen analyseras fem olika utredningsalternativ med vardera
18 dubbelturer/dag. Idag trafikeras banan med 9 dubbelturer/dag.
I alternativ (UA 2) analyseras tre nya stationer, d v s i Landvetter centrum, Härryda och
Sjömarken. En fördel med detta alternativ är att det är möjligt att genomföra trafiken
med i huvudsak befintlig järnvägsinfrastruktur. Det finns god samordningspotential för
reducerad busstrafik, vilket ger god trafikekonomi. Infrastrukturen i form av tre
stationer bedöms kosta 85-125 mnkr, vilket motsvarar 6-8 kr per ny resa.
Det bör poängteras att det finns vissa begränsningar med exploateringsmöjligheten i
Härryda kommun på grund av buller från flygplanen, vilket måste beaktas i det
fortsatta arbetet. I Landvetter centrum finns svårigheter när det gäller lokaliseringen av
en järnvägsstation i förhållande till tätorten. Möjligen kan de långa avstånden
överbryggas med gång- och cykelvägar och matarbusstrafik. Västtågsutredningen visar
att det finns potential för nya stationer. Det krävs fortsatta samråd i ett senare skede
mellan berörda parter.
Marginalkostnaden i ny infrastruktur för att inkludera stationer även i Rya, Olsfors och
Hultafors skulle bli hög i förhållande till resandetillskottet, 445-575 mnkr.
Rekommendation av mål:
Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Landvetter centrum,
Härryda och Sjömarken.

Bohusbanan, sträckan Uddevalla-Göteborg

Målbild Tåg 2035 omfattar regiontågstrafik på sträckan
Uddevalla-Göteborg. I Västtågsutredningen analyseras tre olika
utredningsalternativ. Utredningen visar att nettoresandet minskar
om man skulle stanna tätare med regiontågen, d v s med uppehåll
även i Jörlanda och Säve.
I alternativ UA 3 prövas en ny trafikstruktur för Bohusbanan med
en regiontågslinje mellan Uddevalla och Göteborg som snabbas
upp genom färre stationsuppehåll samt en lokaltågslinje mellan
Stenungsund-Göteborg som stannar tätare och då även vid de nya
stationerna Jörlanda och Säve. Analysen visar på stora
resandeökningar med denna trafikstruktur.
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Målbilden Tåg 2035 omfattar bl a partiellt dubbelspår på en längre sträcka mellan
Stenungsund och Göteborg samt uppgradering till 160 km/tim. Investeringskostnaden
i målbilden är uppskattad 5,7 mdr. För att klara den nya trafikstrukturen krävs
dubbelspår på hela sträckan Stenungsund-Göteborg. Investeringskostnaden i järnväg
och stationer ökar med 1,6 - 2,7 mdr utöver Målbild Tåg 2035, vilket motsvarar en
ökning med 73-120 kr per ny resa. Alternativet innebär en hög infrastrukturkostnad
per ny resa men resandenyttan och trafikekonomin är mycket god.
En sådan satsning på Bohusbanan är egentligen mycket större förändring än att bara
öppna stationer i Jörlanda och Säve. Den nya trafikstrukturen innebär resandeökningar
i alla reserelationer utmed banan. Det handlar om en helt ny trafikstruktur för
Bohusbanan med både regiontåg och lokaltåg, d v s samma trafikupplägg som
Norge-Vänerbanan, Västra Stambanan och Västkustbanan.
Rekommendation av mål:
Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med stationer i Jörlanda och Säve, efter
utbyggnad av infrastruktur med dubbelspår Göteborg-Stenungsund.

Västra Stambanan, sträckan Skövde-Töreboda
Västra Stambanan är hårt trafikerad och räknas som en av
Sveriges viktigaste järnvägar. I utredningen analyseras fem
nya stationer på stambanan mellan Skövde och Töreboda.
Utredningen visar att trafikalternativ där de åtta regiontågen
som ingår i Målbild Tåg 2035 får tätare stationsupphåll
mellan Töreboda och Skövde ger negativt nettoresande och
för låg kostnadstäckningsgrad.
Därför analyseras även fyra alternativ med oförändrad
uppehållsbild för de åtta regiontågsturerna och trafiken
utökas med 10 nya dubbelturer mellan Skövde och
Töreboda som stannar vid de nya stationerna. Endast
alternativ UA 5, med samtliga fem stationer, ger tillräckligt
god kostnadstäckningsgrad. Övriga alternativ hamnar på en
kostnadstäckningsgrad under 30 %.
För att klara den utökade trafiken med 10 nya dubbelturer krävs att järnvägens
kapacitet förstärks på en delsträcka med ett partiellt fyrspår. Investeringskostnaden för
ett partiellt fyrspår och nya stationer beräknas till 2,1 - 3,4 mdr utöver Målbild Tåg
2035. Investeringskostnaden bedöms bli orimligt hög per ny resa, 331-535 kr per ny
resa.
Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen visar på dålig trafikekonomi i
vissa av utredningsalternativen eller att investeringskostnaden i infrastruktur blir
orimligt hög.
Rekommendationen är att inte komplettera Målbild Tåg 2035 med dessa
stationer.
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9 Rekommendationer och ekonomiska konsekvenser

Kollektivtrafiknämndens uppdrag från regionfullmäktige var att utreda
förutsättningarna att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer för att uppnå
”pågatågseffekten” i Västra Götaland. Utredningen avser att besvara frågan om det är
möjligt att få en liknande utveckling med nya stationer som i Skåne.
Utredningens rekommendationer utgår ifrån att det finns en politisk vilja i Västra
Götalandsregionen att öppna nya stationer i mindre samhällen om detta kan
åstadkommas till en ”rimlig” kostnad. Svaret på frågan om det går att åstadkomma en
liknande utveckling i Västra Götaland är: ”Ja delvis, dock med färre stationer och en
relativt hög investeringskostnad”. Det bör också noteras att det inte finns ett entydigt
samband mellan nya stationssamhällen och ökad andel hållbart resande på regional
nivå. Det krävs ytterligare åtgärder i tätorterna utöver själva stationen för stötta en
ökad andel hållbart resande.

Idag finns cirka 100 järnvägsstationer i Västra Götaland. Med de kriterier och riktlinjer
som ingått i Västtågsutredningen föreslås att Målbild Tåg 2035 kompletteras med 13
stationer. Det bör framhållas att detta ska ses som ett kompletterande mål till redan
beslutad Målbild Tåg 2035. Utgångspunkten i utredningen är att de satsningar som
tidigare redovisats i Målbild Tåg 2035 är förverkligade både när det gäller ny
infrastruktur och ny tågtrafik i respektive stråk innan nya stationer öppnas.
Genomförda kalkyler bygger på detta antagande. Det innebär att Målbild Tåg 2035
utgör ”jämförelsealternativ” och utredningen visar marginaleffekten av att öppna nya
stationer i förhållande till målbilden.
Inledningsvis studerades 40 nya stationer i utredningen, varav 13 ”föll bort” i första
analyssteget då dessa inte klarar uppsatta kriterier när det gäller resandet och
trafikekonomin. I analyssteg 2, där infrastruktur och resandekonsekvenser jämfördes
föll ytterligare 14 stationer bort på grund av oproportionerligt höga investeringskostnader i infrastruktur i förhållande till resandetillskottet.

440

Västtågsutredningen 2017-09-26

18 (22)

Kvar blir 13 stationer som bedöms uppfylla uppsatta kriterier och ger positivt
resandetillskott och god trafikekonomi. Vissa av dessa stationer ger dock relativt höga
investeringskostnader per ny resa.

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med mål att öppna följande 13 stationer.

Ekonomiska konsekvenser

Om man öppnar stationer i dessa 13 tätorter bedöms att antalet kollektivtrafikresor
ökar med 2 700 resor per dag2. Därutöver ökar nettoresandet i tågsystemet med 1 800
resor per dag till följd av utökad tågtrafik. Den totala ökningen blir därmed 4 500
kollektivtrafikresor.
Det årliga regionbidraget för att finansiera kollektivtrafikens underskott bedöms öka
med 12 mnkr/år. Investeringsbehovet i stationer bedöms uppgå till 1,2 – 1,7 mdr och
investeringsbehovet i kompletterande järnväg bedöms uppgå till 1,7 – 3,0 mdr.
De totala infrastrukturinvesteringarna blir därmed 2,9 – 4,7 mdr.

Notera att resandeökningen utgår från en hög befolkningsutvecklingstakt i berörda orter, väsentligt
högre än genomsnittet i Västra Götaland

2
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Ekonomiska konsekvenser av nya stationer och ytterligare tågtrafik, utöver Målbild Tåg 2035

Kommentarer angående nya kollektivtrafikresor
Utredningen visar att det finns en potential att öka kollektivtrafikresandet
med 4 500 resor per dag om stationer. Detta är en nettoeffekt av
resandeökningar och resandeminskningar. Resandeökningen kommer från
både nya stationsorter och befintliga större stationsorter som får utbyggd
tågtrafik. Tågresandet från de nya stationerna blir egentligen större än vad
som framgår i tabellen. Tabellen visar endast förändringen av antalet
kollektivtrafikresor sammantaget för buss och tåg. Antalet tågresor från
stationerna blir fler, på grund av att en del befintliga bussresor i framtiden
kommer att flytta över till tåg när stationen öppnas.
Kommentarer angående regionbidrag
Det sammanlagda regionbidraget per ny resa beräknas till 9 kr om man öppnar och
trafikerar de 13 stationerna. Detta kan jämföras med hela Målbild Tåg 2035 som
hamnar på 23 kronor per ny resa. Som jämförelse kan nämnas att Västtrafiks totala
regionbidrag per resa under 2016 uppgick till cirka 14 kr.
Skälet till det förhållandevis låga regionbidraget är att kostnaden för den stora
ökningen av tågtrafiken i Västra Götaland fram till 2035 redan finns med i målbilden
som regionfullmäktige fastställde 2013. Det är endast marginaleffekten av att trafikera
nya stationer som visas i tabellen. Därmed blir regionbidraget per ny resa
förhållandevis lågt.
Kommentarer angående investeringskostnader
På motsvarande sätt framgår att investeringskostnaden i infrastruktur uppgår till
37-58 kr per ny kollektivtrafikresa när man öppnar och trafikerar de 13 stationerna.
Detta handlar om kostnader för nya stationer och kapacitetshöjande åtgärder i
järnvägen utöver de infrastrukturkostnader som finns i målbilden. Motsvarande siffra
för hela Målbild Tåg 2035 hamnade på 31 kr per resa. Det innebär att
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investeringskostnaden per ny resa blir högre för nya stationer än motsvarande kostnad
per resa för hela Målbild Tåg 2035. Framför allt är det den kompletterande
dubbelspårsutbyggnaden Göteborg-Stenungsund via Säve och Jörlanda samt station
vid NÄL som drar upp kostnaden.

10 Fortsatta processer

I Västtågsutredningen rekommenderas att komplettera Målbild Tåg 2035 med
mål om att öppna tretton nya stationer, förutsatt att infrastrukturen byggs ut så att fler
stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna
samtycker och planerar för en positiv utveckling av berörda tätorter.
Det kvarstår behov av fördjupade utredningar och samråd mellan berörda parter innan
ett beslutsunderlag kan tas fram. Rekommendationerna utgår från att staten och
berörda kommuner finansierar utbyggnad av järnväg och stationer. Till mindre del kan
den regionala transportinfrastrukturplanen också utgöra en medfinansieringskälla om
kommunerna och regionen kommer överens om det. Ökade driftskostnader för
tågtrafiken är Västra Götalandsregionens ansvar att finansiera. I denna studie har
kommunernas intressen beaktats i samråden, men inte statens även om Trafikverket
har medverkat och bistått utredningen med underlag.
Västtågsutredningen har ett långsiktigt perspektiv. För att kunna genomföra Målbild
Tåg 2035, som redan är beslutad av regionfullmäktige, krävs omfattande investeringar
i järnvägsnätet – totalt 45 mdr. I Målbild Tåg 2035 görs inga prioriteringar angående
vilka järnvägssträckor som är viktigast eller vilka som bör byggas ut först. Dessa
ställningstaganden sker i andra processer där Målbild Tåg 2035 är vägledande för
regionala och lokala persontrafikens utveckling. Detsamma gäller de rekommenderade
målen i Västtågsutredningen.
I första hand sker infrastrukturprioriteringar i samband med revidering av nationell och
regional transportinfrastrukturplan. Det innebär att åtgärdsvalsstudier och samhällsekonomiska bedömningar, eventuella andra utredningar och överenskommelser
kvarstår att göra för respektive åtgärd, efter att Västtågsutredningen är fastställd.
Västtågsutredningen har varit framåtsyftande när det gäller att bedöma potentialen för
de tätorter som analyserats. Resandebedömningarna bygger på en befolkningstillväxt
på 30 procent i de orter som får stationer. Detta är en högre befolkningstillväxt jämfört
med de flesta kommuner i Västra Götaland. För att uppnå detta krävs att berörda
kommuner och VGR/Västtrafik och Trafikverket gemensamt verkar för att nå en sådan
utveckling. Det handlar egentligen om att samhällsplanering och kollektivtrafik bör
utvecklas i samordnade processer såsom det beskrivs i trafikförsörjningsprogrammet
för Västra Götaland.
Efter Västtågsutredningen har beslutats kan eventuella nya stationer prövas
tillsammans med övriga investeringsbehov och prioriteras när revidering ska
göras av nästa nationella infrastrukturplan 2022-2033.
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Bilaga 1: Tätorter och områden/stationer som ingår i utredningen
Uppgifterna avser år 2015. I utredningen ingår även tätorternas omland.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Alvhem
Aplared
Brålanda
Bäckefors
Dals Rostock
Frufällan (ingår i Fristad)
Frändefors
Grimsås
Gånghester (exkl. Målsryd)
Hillared
Hogstorp
Hultafors
Härryda
Jörlanda
Kättilstorp
Landvetter
Länghem
Lövekulle (ingår i Alingsås)
Moholm
Målsryd (ingår i Gånghester)
NÄL, Skogshöjden
Nygård
Odensberg
Olsfors
Rya
Rydboholm
Sjömarken
(ingår i Sandared/Viared)
Skultorp
Säve
Södra Ryd (ingår i Skövde)
Tidan
Torbjörntorp
Tösse
Ulvåker
Upphärad
Vartofta
Velanda
Väring
Älgarås
Ödsmål
Summa

Antal
invånare i
tätorten
322
463
1521
709
882
640
694
1 600
639
384
333
1146
1465
231
8839
1086
647
930
490
290
617
365
993
3644
759
989
466
346
256
572
529
592
641
373
1414
35 108
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917

4 000
2 013

3231
6 200

17 128
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Bilaga 2: Ordlista
I denna rapport används en del benämningar vilka förklaras nedan.
1. Målbild Tåg 2035
En målbild för tågtrafiken 2035 som fastställdes av regionfullmäktige i juni
2013.
2. Jämförelsealternativ (JA)
Tågtrafik och järnvägsinvesteringar som ingår i Målbild Tåg 2035.
3. Utredningsalternativ (UA)
Ett alternativt trafikupplägg som innehåller en eller flera nya stationer
4. Kollektivtrafikresor
Antalet resor med buss och tågtrafik (i denna utredning avses endast dessa två
trafikslag)
5. Regionbidrag (mnkr/år)
Västra Götalandsregionens årliga belopp för att finansiera kollektivtrafikens
underskott.
6. Marginalkostnadstäckningsgrad
Tillkommande biljettintäkter (mnkr) dividerat med tillkommande kostnader
(mnkr) som uppstår på grund av en specifik åtgärd. Utrycks i procent.
7. Nettoresandet
En förändring av antalet kollektivtrafikresor när man jämför UA och JA.
8. Infrastruktur
Järnväg och tågstationer
9. Dubbelturer per dag
Antal turer med kollektivtrafik per riktning och dag (avser normalt m-f)
10. Dubbelspår
En järnväg med två spår – ett spår i var riktning
11. Förbigångsspår
Ett extra spår där ett snabbare tåg kan köra om ett långsammare tåg.
12. Enkelspår
En järnväg med endast ett spår (tåg kan inte mötas utan mötesspår)
13. Mötesspår
Finns på enkelspåriga järnvägar. Behövs när två tåg ska mötas
14. Persontrafikarbete
Antal personkilometer, d v s kollektivtrafikresenärernas totala reslängd i
kilometer
15. Fjärrtåg
Kommersiella tåg som körs på längre sträckor.
16. Regiontåg
Västtrafiks upphandlade tåg som körs på längre sträckor.
17. Regionexpresståg
Västtrafiks upphandlade tåg som körs på längre sträckor med färre uppehåll.
18. Lokaltåg
Västtrafiks upphandlade tåg som körs på kortare sträckor in mot Göteborg.
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Sammanfattning
Regionfullmäktige i Västra Götaland har gett kollektivtrafiknämnden i uppdrag att
utreda förutsättningarna att öppna nya stationer i mindre samhällen i Västra Götaland.
Det handlar om att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer.
Utredningen utgår ifrån ett antal kriterier som ska uppfyllas för det ska vara
meningsfullt att öppna nya stationer. Kriterierna handlar bland annat om
resandetillskott, trafikekonomi och investeringsbehov i ny infrastruktur.
I Västra Götaland finns idag cirka 100 tågstationer. I utredningen analyseras
potentialen för att ytterligare 40 stationer. Kartläggningen visar att det finns 35
tätorter som ligger utmed Västra Götalands järnvägsnät. Dessa tätorter har idag inte
någon järnvägsstation där tågen stannar. Här bor 35 000 invånare, vilket motsvarar
2 % av Västra Götaland befolkning. I utredningen ingår också fem
områden/stadsdelar som ligger i utkanten av en större tätort som idag har en
järnvägsstation men där kommunerna vill komplettera med ytterligare en station. Här
bor idag 17 000 invånare vilket motsvarar 1 % av Västra Götalands befolkning.
Utredningens rekommendationer utgår ifrån att det finns en politisk vilja i Västra
Götalandsregionen att öppna stationer i mindre samhällen om detta kan åstadkommas
till en ”rimlig” kostnad. Rekommendationerna utgår ifrån att staten och berörda
kommuner finansierar utbyggnad av järnväg och stationer. Till en mindre del kan den
regionala transportinfrastrukturplanen utgöra en medfinansieringskälla om
kommunerna och regionen kommer överens om det. Ökade driftskostnader för
tågtrafiken är Västra Götalandsregionens ansvar att finansiera.
I Västtågsutredningen rekommenderas att komplettera Målbild Tåg 2035 med
mål om att öppna tretton nya stationer, förutsatt att infrastrukturen byggs ut så att fler
stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna
samtycker och planerar för en positiv utveckling i berörda tätorter.
Utgångspunkten utredningen är att nya stationer endast ska öppnas om det är
långsiktigt försvarbart och att stationerna klarar uppsatta kriterier på lång sikt.
Utredningen utgår ifrån att Målbild Tåg 2035, som regionfullmäktige tidigare beslutat,
är genomförd innan nya stationer öppnas i de olika stråken. I utredningen redovisas
således ytterligare investeringsbehov utöver Målbild Tåg 2035. Den tidigare beslutade
målbilden för 2035 bedöms generera 80 000 nya tågresor per dag. Det årliga
regionbidraget ökar då med 555 mnkr och investeringsbehovet i järnväg uppgår till
45 mdr.
Om de 13 nya stationerna öppnas och trafikeras med fler tåg enligt
Västtågsutredningens förutsättningar ökar kollektivtrafikresandet med 4 500 resor per
dag. Detta är en nettoeffekt av resandeökningar och resandeminskningar. Upprättade
trafikupplägg innehåller fler tågturer och reducering av busstrafik. Regionbidraget
bedöms öka med 12 mnkr/år och investeringar i stationer och järnväg bedöms kosta
2,9 - 4,7 mdr utöver de 45 mdr som redan ingår i målbilden.
Västtågsutredningen föreslår att frågan om de 13 nya stationerna tas upp
tillsammans med övriga investeringsbehov i Målbild Tåg 2035 och prioriteras när
revidering ska göras av nästa nationella transportinfrastrukturplan 2022-2033.
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1 Bakgrund till utredningen
Regionfullmäktige i Västra Götaland har gett kollektivtrafiknämnden i uppdrag att
utreda förutsättningarna att öppna nya stationer i mindre samhällen i Västra Götaland.
Det handlar om att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer. Uppdraget är
formulerat enligt följande:
1. i dialog med kommunerna och Västtrafik AB komplettera Målbild Tåg 2035
för att uppnå pågatågseffekten även i Västra Götaland.
2. ta fram en strategi för hur stationerna kan bli centrala punkter för invånare i
Västra Götalands pågatågsystem (se kapitel 2 i denna rapport)
Bakgrunden till uppdraget är att Skåne har haft en positiv utveckling av sin regionoch lokaltågstrafik. Under åren 2011-2015 öppnades ett tjugotal nya stationer i
nordöstra Skåne och södra Småland. Västtågsutredningen ska belysa om det är möjligt
att få en liknande utveckling i Västra Götaland.
Utredningen har skett i nära samverkan med tjänstemän från berörda kommuner.
Samråd har även skett med Trafikverket. Politiska avstämningsmöten har skett i de
delregionala kollektivtrafikråden under 2016. Ytterligare avstämningar och dialog sker
i de delregionala kollektivtrafikråden under maj och juni 2017. Utredningen remitteras
till råden under hösten 2017.
Huvudrapporten och följande underlagsrapporter finns på
http://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/namnder-ochstyrelser/kollektivtrafiknamnden/
i.
ii.
iii.

Underlagsrapport 1: Analyser och beräkningar
Underlagsrapport 2: Erfarenheter från Skåne och Småland
Underlagsrapport 3: Utredning av station vid NÄL

I denna rapport används en del benämningar vilka förklaras i ordlistan i bilaga 2.

Trivector anlitades som konsult för genomförande av analyser och ekonomiska
beräkningar. Följande personer har ingått i utredningens projektledning:
-

Jan Efraimsson, Västra Götalandsregionen (projektledare)
Ingemar Bengtsson, Västtrafik
Mats Améen, Trivector
Pontus Gunnäs, Trivector (under 2016 Trivector och under 2017 som VGRs
regionutvecklare)
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2 Hur kan stationerna bli centrala punkter för
invånare i Västra Götalands tågsystem
I detta avsnitt redovisas hur stationer kan bli centrala punkter i Västra Götalands
tågsystem. Inledningsvis beskrivs vilken roll tågstationer har för utvecklingen av
mindre orter. Därefter beskrivs hur stationssamhällen fysiskt kan utformas så att det
gynnar ett hållbart resande där tåget är huvudresan.

Stationers roll för utveckling av mindre orter

Inom Mistra Urban Futures 1 kunskapsprocess ”Det urbana stationssamhället – vägen
mot ett resurssnålt resande” har flera projekt genomförts för att se hur
stationssamhällen kan utvecklas och vad som krävs för att nå en ökad andel hållbart
resande. Ett delprojekt har varit ”Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess
omland”. Nedan redovisas en sammanfattning av denna forskning.

En ny tågstation är positivt för orten
Orter kan utvecklas på ett positivt sätt till följd av stationsetableringar om rätt
förutsättningar föreligger. Även i orter med redan god tillgänglighet, exempelvis med
bil, kan tågstationer ge ett tillskott då möjligheten till pendlingsresor ökar. Orten
tillgängliggörs då ytterligare för ungdomar och körkortslösa. En ny tågstation innebär
bättre tillgänglighet för en bredare grupp människor. Forskningen visar också att en
tågstation upplevs som ett stort värde för bygden och inger framtidstro.
Det är inte alltid en station ger positiv utveckling
Forskningen visar också att det inte föreligger entydiga resultat med positiv utveckling i
alla stationsorter. I vissa fall har stationsorter en svag utveckling. Planeringen av
stationsområden i större städer är inte alltid överförbart till mindre tätorter. Forskningen
visar att det inte räcker att enbart öppna en tågstation. Det krävs mer för att satsningen
ska bli lyckosam. Faktorer som har avgörande betydelse för utvecklingen i en ort är:






Hushållens avstånd till stationen
Ortens pendlingsavstånd till en större arbetsmarknad, helst under 45 minuter
Tågets transportkvalitet, bl a turutbudet
Restidskvot, tågets restid i förhållande till bilen
Aktiv samhällsplanering från kommunens sida

Familjer som flyttat från en stad till en mindre ort använder ofta bilen
Forskningen visar att hushåll i mindre stationsorter i högre grad är bilburna jämfört med
hushåll i större städer. Andelen som väljer tåget för arbetspendling beror på en
kombination av ovanstående olika faktorer. Tågstationen ger samhället en attraktivitet
med sin service, men bilen är fortfarande huvudtransportmedlet. Många familjer som
flyttat från en stad till ett mindre stationssamhälle använder i högre grad bilen efter
flytten för att klara att få ihop vardagspusslet.

Mistra Urban Futures är ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling där
bland annat Västra Götalandsregionen är medfinansiär.
1
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Viktigt med hög standard på tågtrafikens utbud
För de stationssamhällen som studerades i delprojektet ”Stationens roll för mindre orter
och dess omland” visade att orter som ligger inom bra pendlingsavstånd till en större
arbetsmarknader har en positiv utveckling. Även de orter som hade god tillgång till tåg
med bra tågtrafikutbud och bra transportinfrastruktur med närhet till väg med hög
kapacitet utvecklas positivt. Därtill fann forskningen att orter utvecklas positivt när
kommunen medvetet satsat och samverkat med relevanta aktörer.
Viktigt med pendlingstid under 45 minuter till större arbetsmarknad
Forskningen visar att de tätorter som utvecklas bäst är de som ligger inom 45 minuters
restid till en större arbetsmarknad och där tågtrafikutbudet är väl utbyggd. För orter
som inte har dessa förutsättningar blir det ännu viktigare att kommunen aktivt arbetar
samhällsplanering för att utveckla samhället.
Tågstation bidrar till högre fastighetspriser
Det nationella forskningscentrumet för kollektivtrafik, K2, har analyserat tågstationers
betydelse för fastighetspriser. Tågtrafiken har en roll för tillgänglighet ur såväl sociala,
ekonomiska som miljömässiga aspekter. Man kan därför förvänta sig att nyttan som
människor upplever av att bo i närheten av en tågstation avspeglar sig i vad man är
villig att betala för en bostad. De flesta forskningsstudier visar att närhet till tågstationer
påverkar fastigheters värde. Effekterna kan dock skilja sig åt beroende vilken typ av
tågtrafik som stannar vid stationen. Generellt verkar det finnas störst effekt på
fastighetspriserna om tågtrafiken är anpassad för arbetspendling.

Fysisk utformning av stationssamhällen
Som tidigare nämnts räcker det inte att enbart öppna en tågstation och hoppas på en
positiv utveckling i samhället med en hög andel hållbart resande.
Bebyggelsen behöver utvecklas på ett sätt som gör att närheten till stationen
prioriteras. Hushåll som fysiskt ligger nära en station har större pendlingsbenägenhet
med tåg. De som bor inom en kilometer från stationen har allra störst incitament att
välja tåget. Här är en svår avvägning mellan att förtäta samhällets kärna och erbjuda
ett attraktivt boende och samtidigt minimera tågets negativa effekter som buller och
vibrationer. I vissa fall krävs att stationens närområde anpassas till parkeringsplatser
och offentliga rum eller service som inte är så störningskänslig.
Det attraktiva stationssamhället prioriterar anslutningsresorna med cykel och gång.
Åtgärder som underlättar möjligheten att ta cykeln på ett trafiksäkert sätt till stationen
är positivt. Bra cykelvägar och cykelparkering vid stationen gör att fler väljer dessa
kombinationsresor. Stationen har ett omland som gör att en del väljer att ta bilen till
stationen. Det är då viktigt att kommunen bygger ut pendelparkeringar på ett sätt som
ger korta gångavstånd mellan bil och tåg.
Det geografiska läget på en station kan innebära att det är positivt att utveckla
matarbuss från närliggande orter till tåget. Även här är det viktigt att planera för god
tillgänglighet vid stationen och på så sätt erbjuda korta och bekväma omstigningar
mellan buss och tåg.
För att uppnå en positiv utveckling av stationssamhället krävs att kommunen aktivt
arbetar med markanvändning och detaljplaner som gynnar en bebyggelseutveckling så
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nära stationsområdet som möjligt. Men mot bakgrund av ovanstående text är det
viktigt att beakta den enskilda ortens förutsättningar när det gäller att utveckla
stationsnära bebyggelse.
Ett aktivt arbete och god samverkan mellan alla berörda parter borgar för att
tågstationerna kan bli centrala punkter för invånarna i Västra Götalands tågsystem.

3 Erfarenheter från Skåne och Småland
I nordöstra Skåne och södra Småland öppnades 21 nya stationer i mindre samhällen
under åren 2011-2015. Syftet med satsningen var bland annat att integrera arbets- och
bostadsmarknaden i berörda orter med det mer expansiva västra Skåne.
Erfarenheterna från Skåne och Småland kan sammanfattas enligt följande:












Ett viktigt steg i genomförandet var att i ett tidigt skede teckna
avsiktsförklaringar mellan Trafikverket, Region Skåne och kommunerna.
Huvudprincipen i Skåne var att berörd kommun bekostade nya stationer.
Regionen bekostade trafikeringen och via länstransportplanen även
medfinansiering av ökad järnvägskapacitet. Trafikverket bekostade huvuddelen
av järnvägens kapacitetsförstärkningar.
I Skåne fanns ledig järnvägskapacitet på huvuddelen av järnvägsnätet för att
klara nya lokala tågturer. Nya tågturer kunde sättas in utan att förlänga
körtiderna för Öresundstågen.
Alla nya stationer fick ett utbud motsvarande 11-20 dubbelturer/dag.
Parallella busslinjer utmed järnvägen i Skåne lades ned och ersattes med tåg.
Några av de nedlagda busslinjerna har återinförts i efterhand.
För att klara trafikeringen av de nya stationerna krävdes ytterligare elva
tågfordon.
Efter två år hade kollektivtrafikresandet till och från de nya stationerna i Skåne
ökat med 1 100 resor per dag. Även genomresandet ökade.
Regionbidraget är relativt högt per ny resa när man jämför med medelvärdet
för hela pågatågstrafiken.
Invånarna i berörda orter är överlag positiva till hur tågtrafiken påverkat
bygdens utvecklingsmöjligheter. Invånarantalet har dock inte ökat i någon
större omfattning. Troligtvis har tågtrafiken inneburet att utflyttningen minskat
eller avstannat.

Ytterligare information angående erfarenheter från Skåne och Småland finns i
underlagsrapport 2. Erfarenheterna från Skåne och Småland har lyfts in i
utredningsarbetet för Västtågsutredningen.
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4 Trettiofem tätorter och fem områden/stadsdelar
I utredningen ingår 35 tätorter som ligger utmed Västra Götalands järnvägsnät. Dessa
tätorter har idag inte någon järnvägsstation där tågen stannar. Här bor 35 000 invånare,
vilket motsvarar 2 % av Västra Götaland befolkning. Invånarantalet i de
35 tätorterna varierar mellan 231 – 8 839 invånare.
I utredningen ingår också fem områden/stadsdelar som ligger i utkanten av en större
tätort som idag har en järnvägsstation men där kommunerna vill komplettera med
ytterligare en station. Här bor 17 000 invånare vilket motsvarar 1 % av Västra
Götalands befolkning. I bilaga 1 redovisas invånarantalet i dessa tätorter och
områden/stadsdelar.
I Målbild Tåg 2035 ingår trafikering av ny stambana Göteborg-Jönköping och vidare
mot Stockholm. Stationer på den nya stambanan behandlas inte i Västtågsutredningen.
Dessa behandlas i den tidigare framtagna funktionsutredningen för tågstråket
Jönköping-Borås-Göteborg år 2050.
Dessa tätorter och områden/stadsdelar ingår i Västtågsutredningen
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Under Västtågsutredningens genomförande har det skett tre tjänstemannasamråd med
företrädare från kommunerna. Vid två av samråden fick respektive kommun beskriva
eventuella utvecklingsplaner för sina tätorter och beskriva betydelsen av att öppna nya
stationer i sin kommun. Den generella uppfattningen var att kommunerna ser positivt
på att öppna stationer. Flera av kommunföreträdarna kände dock en oro över hur
mycket busstrafiken skulle komma att reduceras och kunde inte ge ett entydigt svar
när det gäller kommunens uppfattning om att öppna stationer. Därtill finns oro över
förlängda restider och förlorad konkurrenskraft för tåget om nya stopp öppnas längs
med banan utanför den egna kommunen.
För vissa av tätorterna pågår redan idag kommunal planering av nya bostäder. I andra
fall påtalades att sådan planering sannolikt kan påbörjas om en ny station ska öppnas.
Därmed återstår en del arbete efter att Västtågsutredningen avslutats för att gå vidare
med ytterligare samråd mellan VGR/Västtrafik och kommunerna.

5 Kriterier för utredningens genomförande
I Målbild Tåg 2035 finns kriterier beslutade när det gäller öppnandet av nya
stationer. Under utredningens genomförande har kollektivtrafiknämnden
beslutat om riktlinjer för utredningens genomförande.
Nedan framgår kriterier där de potentiella stationerna prövas i två analyssteg.
Dessutom visas riktlinjer för utredningens genomförande:

Analyssteg 1 (resande och trafikekonomi)
a) Nettoresandet på aktuell bana ska öka, d v s man ska vinna fler resenärer än
man förlorar.
b) Restidskvoten i tunga reserelationer ska vara konkurrenskraftig, d v s att
kollektivtrafikens restider förhållande till bilen ska vara konkurrenskraftiga.
c) Pendlingsbenägenheten mellan regionens större städer ska beaktas.
d) Tågtrafikens kostnadseffektivitet ska beaktas. Minst 30 % marginalkostnadstäckningsgrad ska eftersträvas, d v s minst 30 % av trafiksatsningens
tillkommande kostnader bör täckas med nya biljettintäkter.

Analyssteg 2 (infrastruktur)
e) Infrastrukturens kostnadseffektivitet ska beaktas, d v s investeringskostnaden i
kapacitetsförstärkt järnväg och stationer ska vägas mot resandetillskottet.

Riktlinjer för utredningens genomförande







Långsiktigt ska minsta tågtrafikutbud vid en station vara 10 dubbelturer/dag.
Detta motsvarar ett tåg i timmen i högtrafik.
Inledningsvis kan turutbudet vara minst 5 dubbelturer/dag.
Parallellgående busslinjer reduceras och byts ut mot tåg där så är möjligt.
Fokus på utredningen är år 2035.
Utredningen ska vara framåtsyftande. I analysen har antalet invånare och
sysselsatta i tätorter som får en ny station har räknats upp med 30 procent
jämfört med 2016. Om man ska klara en sådan befolkningsökning krävs att
kommunerna arbetar aktivt med utvecklingsplaner för de tätorter som får
stationer tätorten.
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6 Metod för att beräkna resandet
Att öppna nya stationer är positivt för invånarna i de aktuella tätorterna och
kollektivtrafiken får därmed en resandeökning. Nya stationer kan dock påverka
genomresandet negativt i form av längre restider. För att en stationssatsning ska vara
meningsfull krävs att resandetillskottet på den nya stationen är större än förlusten av
genomresande. Det har därför varit en central del i utredningen att utforma och pröva
olika trafikeringsupplägg som ger så stort nettoresande som möjligt. Resandet har
beräknats i både antal resor och personkilometer, d v s reslängden beaktas också i
utredningen.
I utredningen prövas två huvudprinciper för tåguppehåll i nya tätorter.
 att stanna tätare med befintliga tågturer (risk att nettoresandet minskar).
 att komplettera tidtabellen med nya lokala tågturer (risk att järnvägens kapacitet
inte är tillräcklig).

Beräkning av nya resor från nya stationer
I Västtågsutredningen studeras ett fyrtiotal potentiella stationer. Det framtida
kollektivtrafikresandet till och från respektive tätort beräknades med hjälp av en
resalstringsmodell som bygger på erfarenheter från bland annat Skåne. Följande
parametrar ingår i modellen: antalet boende och sysselsatta, boende och sysselsattas
avstånd till en tänkt järnvägsstation, tätortens lokalisering, restiden till större städer,
turtäthet mm.

Beräkning av minskat genomresande
Ytterligare uppehåll med befintliga tåg vid nya stationer förlänger restiden för dem
som reser långt. För varje nytt stationsuppehåll görs ett tidspåslag i tidtabellen
motsvarande 1,5-3 minuter beroende på tågets hastighet vid den nya stationen. Med
hjälp av restidselasticitet beräknas hur mycket genomresandet minskar vid en förlängd
restid.

Reducering av busstrafik
I samtliga utredningsalternativ förutsätts en reducering och anpassning av den
parallellgående busstrafiken. I många av utredningsalternativen förslås stora
förändringar av busstrafiken. I ett senare skede krävs mer detaljerade bedömningar av
hur busstrafiken bör anpassas och reduceras.
Det är viktigt att kommunerna har förståelse för att den parallellgående busstrafiken av
ekonomiska skäl behöver reduceras om stationer öppnas och tågtrafiken byggs ut.
Förslag till reducerad och anpassad busstrafik i olika stråk framgår i underlagsrapport 1.
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7 Analyssteg 1 – Vilka tätorter klarar inte de fyra
kriterierna?
I det första analyssteget beräknades resandekonsekvenser och trafikekonomi
av att öppna nya stationer 2035. Utgångspunkten för beräkningarna är att
satsningar i Målbild Tåg 2035 är genomförda. Vad blir då resandekonsekvenserna av att öppna ytterligare stationer i förhållande till fastställd
Målbild Tåg 2035?
De tätorter som markeras röda på kartan klarar inte uppsatta kriterier i något
av de trafikeringsalternativ som har analyserats. Nettoresandet påverkas
negativt och/eller kostnadstäckningsgraden uppnår inte 30 % om dessa
stationer öppnas. I underlagsrapport 1 framgår detaljerade analysresultat för
respektive stråk som studerats.

Resultat av analyssteg 1
Utredningen rekommenderar att inte öppna nya stationer i följande 13 tätorter:
Hogstorp, Ödsmål, Alvhem, Frufällan, Rydboholm, Lövekulle, Vartofta, Kättilstorp,
Odensberg, Torbjörntorp, Skultorp, Älgarås och Tösse
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8 Analys steg 2 - i nfrastrukturkostnad
förhållande till resandetillskottet.

i

I dettaanalysstegredovisasblandannatinvesterings
kostnadi järnvägoch stationeri
absolutatal och per ny resa.I underlagsrapport
1 framgårmer detaljeradeuppgifter
och hur investeringskostnadernafördelar sig på järnvägrespektivepå stationer.
Det bör poängterasatt Västtågsutredningen
har karaktären”idéstudie” och är inget
beslutsunderlag
för ett genomförande.Det krävs fördjupadestudierangåendeteknisk
utformningav stationer,järnvägensinvesteringsbehov,
justeringari busstrafikenoch
överenskommelser
angåendefinansieringinnanbeslutkan tasangåendeatt bygganya
stationer.
Nedangesen redovisningav utredningensresultatstråk för stråk.

Norge -Vänerbanan, sträckan Trollhättan - Halden
Studienomfattarföljandefyra stationer;Bäckefors,Dals
Rostock,Brålandaoch Frändefors
. Om man skaöppna
stationerpå dennasträckakrävs10 nya dubbelturermed
regiontågpå sträckanTrollhättan-Halden.Femav dem
ingår redani Målbild Tåg 2035.
De trafikekonomiskakalkylernasom upprättatsi
Västtågsutredningen
omfattarhelasträckanTrollhättanHalden.Kostnadstäckningsgraden
för tillkommandefem
dubbelturerhamnarpå 36 % och regionbidragetblir
relativt högt per resa.Samrådangåendeeventuell
medfinansieringav tågtrafikensunderskottbör göras
senaremed företrädarefrån Östfold fylkeskommune.
För att klara de 10 dubbelturernakrävs att järnvägenkompletterasmed ytterligareett
mötesspårpå svensksida, utöverde två som redanföreslåsi Målbild Tåg 2035.Den
tillkommandei nfrastrukturen,järnvägoch stationer,bedömsöversiktligt kosta
260-400 mnkr, vilket motsvarar20-30 kr per ny resa.Utöver dettabehövseventuellt
ett nytt mötesspårpå norsk sida, som inte ingår i kalkylen.
I Norgehar det beslutatsatt byggadubbelspårfrån Moss till Sarpsborg.Ambitionen
är att dubbelspåretskaförlängastill ner till Haldenfram till år 2034.Det är troligt att
fjärrtrafiken Oslo-Göteborgdå kommer att öka i omfattning.Med utökad
regiontågstrafikTrollhättan-Haldenfinns en risk att banankan bli överbelastad.Med
dagenssättatt tilldela tåglägenskulle sannoliktregiontågenfå ståtillbaka för fjärrtåg
mellanOslo-Göteborg.Dettakan varaen ri sk för den framtidaregiontågstrafiken
menkan ocksåsessom en möjlighet, d v s att driva på utvecklingenav ny
infrastruktur,genomatt påvisaatt det finns båderegionalaoch nationellanyttor i
stråket.
Rekommendationav mål: Målbild Tåg 2035bör k ompletteras med stationer i
Bäckefors, Dals Rostock Brålanda och Frändefors, efter utbyggnad av
nödvändig infrastruktur .
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Norge -Vänerbanan , s tation vid NÄL
Även en stationi anslutningtill Norra ÄlvsborgsLänssjukhus
(NÄL) har analyseratsi utredningen.Två alternativhar
studerats– antingenen stationi järnvägstunnelnunder
sjukhuseteller norr om tunnelmynningen.
Generelltgenomgårsjukvårdeni Sverigeen koncentrationav
specialistvårddär färre sjukhuskommererbjudaspecialvård
inom specifikaområden.Dettaställerökadekrav på
sjukhusenstillgängligheti framtiden.
En stationvid NÄL innebäratt NÄLs upptagningsområde
växergeografiskt.Tillgänglighetentill sjukhusetökar
markantoch möjlighetenatt rekryterapersonalförbättras.Restidernaför boendeinom
10-milsradienminskarmed30-70 %. Utgångspunkteni studienär att samtligaregiontåg
stannarvid en ny stationi anslutningtill NÄL.
Analysenvisar att en stationvid NÄL ger en kraftig ökning av kollektivtrafikresandet.
Trafikekonominär mycket god. Det skaocksåframhållasatt det är synnerligentekniskt
kompliceratatt byggaen stationi en befintlig järnvägstunneloch därutöverär det höga
säkerhetskraveftersomtunnelnävenkommeratt trafikerasav godståg. Det återstårett
omfattandearbeteatt beräknakostnadenför en sådanstation.En grov bedömninghar
gjorts i Västtågsutredningen
att kostnadeneventuelltkan hamnapå 700 – 1 000 mnkr,
vilket motsvarar30-43 kr per ny resa.En station norr om tunnelmynningenskulle bli
billigare, menhamnarbetydligt längrefrån sjukhusetoch ställerdärmedkrav på en
högklassigtransfer-lösning.
Seävenunderlags
rapport3 ”Utredning av stationvi d NÄL.”
Rekommendationav mål:
Målbild Tåg 2035bör kompletteras med en tunnelstation i anslutning till NÄL .
Fortsattasamrådkrävsmed Trafikverket.

Norge -Vänerbanan, sträckan Trollhättan - Göteborg
Den nya järnvägenmellan Göteborgoch Trollhättaninvigdes
2012.Bananhar dubbelspåroch trafikerasav fjärrtrafik,
regiontåg, lokaltåg samtgodståg.
I utredningenstuderasnya stationeri Velanda,Upphäradoch
Nygård.Sex olika trafikeringsalternativhar analyseratsoch
redovisasi underlagsrapport
1.
Samtligaalternativdär regiontågenmellan Trollhättanoch
Göteborgfår nya uppehållvisar negativtnettoresande.
Trollhättanskommunhar visat stort intresseför en stationi
Upphärad.I ett av alternativenfår regiontågenendastett nytt
uppehåll, d v s i Upphärad. Även dettaalternativger negativt
nettoresande.
Resandetappet
Tvåstad-Göteborgblir störreän
resandetillskotteti Upphärad.
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I utredningenprövadesäventre alternativmed utökadtrafik, där en del av lokaltågen
Göteborg-Älvängenförl ängstill Trollhättan. Av dessatre alternativger alternativ
(UA 4) bästresultat.I UA4 snabbasregiontågenupp mellanTvåstadoch Göteborg
genomatt inte görauppehålli Lödöse,Älvängenoch Bohus.
Detta ger storaresandeökningar
mellan städernaVänersborg/Trollhättanoch
Göteborg.Resandetillskottetfrån de tre nya stationerna,Velanda,Upphäradoch
Nygårdblir dock mindreän resandetappe
t från befintliga stationeri Lödöse,Älvängen
och Bohussom får färre resmöjligheter.
För att klara den utökadetågtrafiken skulle det krävasmer järnvägskapacitet.
Det
krävsatt järnvägenfår fyra spårpå en delsträckasom är minst 7-10 kilometeroch
minst 3 stationerbehöverinbegripas. Totalt uppskattasatt ny infrastrukturi järnväg
och stationerkostar 1,6 - 2,6 mdr, vilket motsvarar80-130 kr per ny resa.Det innebär
en hög infrastrukturkostna
d per ny resa.
Rekommendationenär att inte komplettera Målbild Tåg 2035med stationer i
Velanda, Upphärad och Nygård.

Kust till kustbanan, sträckan Borås -Värnamo
Kust till kustbananär en enkelspårigjärnväg
medbegränsadtågtrafik. Endastfjärrtåg
trafikerarbananidag. I Målbild Tåg 2035
ingår en trafikering med fem dubbelturermed
regiontågBorås-Värnamo.
Om man öppnarnya stationerpå sträckan
krävstio dubbelturer med regiontågmellan
Boråsoch Värnamo,d v s ytterligarefem tåg
jämfört med Målbild Tåg 2035.
Femutredningsalternativhar studerats.Det
alternativsombästuppfyller kriteriernaär
UA 3, d v s att öppnastationeri Hillared, Länghemoch Grimsås.Utredningenvisar
att det f inns godamöjligheter att effektiviseraoch reducerabusstrafiken,vilket ger
god trafikekonomi.För att klara denutökadetågtrafiken krävs att järnvägen
kompletterasmed 2-3 nya mötesspår.Förstärktinfrastruktur, i järnväg och stationer,
bedömskosta250-460 mnkr. Detta motsvarar32-59 kr per ny resa.
Det skulle varamöjligt att öppnastationeräveni Gånghester,Målsryd och Aplared,
d v s totalt sex nya stationerutmedbanan.Dettaalternativinnebärdock någotsämre
resandeoch trafikekonomi,senärmareförklaring i underlagsrapport
1. Utredningen
avvaktarsynpunkterfrån Boråsstad.
Rekommendationav mål:
Målbild Tåg 2035bör kompletteras med stationer i Hillared, Länghem och
Grimsås, efter utbyggnad av nödvändig infrastruktur .
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Kust till kustbanan, sträckan Borås -Göteborg
Kollektivtrafikr esornamellan Boråsoch
Göteborgskeri dag till störstadel med
busslinje100. På längresikt är ambitionenatt
dessaresorskaskemedtågtrafiken på den
nya stambana
n.
Tågtrafikenssyfte på Kust till kustbanan
mellanBoråsoch Göteborgblir därmedatt
försörjaresbehovetför ” mellanmarknaden
”.
I utredningenanalyserasfem olika utredningsalter
nativ medvardera
18 dubbelturer/dag. Idag trafikerasbananmed 9 dubbelturer/dag.
I alternativ(UA 2) analyserastre nya stationer,d v s i Landvettercentrum, Härrydaoch
Sjömarken.En fördel med dettaalternativär att det är möjligt att genomföratrafiken
medi huvudsakbefintlig järnvägsinfrastruktur.Det finns god samordningspotential
för
reduceradbusstrafik,vilket ger god trafikekonomi.Infrastruktureni form av tre
stationer bedömskosta85-125 mnkr, vilket motsvarar6-8 kr per ny resa.
Det bör poängterasatt det finns vissabegränsningarmed exploateringsmöjligheteni
Härrydakommunpå grundav buller från flygplanen, vilket måstebeaktasi det
fortsattaarbetet. I Landvettercentrumfinns svårigheternär det gäller lokaliseringenav
en järnvägsstationi förhållandetill tätorten. Möjligen kan de långaavstånden
överbryggasmed gång- och cykelvägaroch matarbusstrafik.Västtågsutredningen
visar
att det finns potentialför nya stationer.Det krävs fortsattasamrådi ett senareskede
mellanberördaparter.
Marginalkostnadeni ny infrastrukturför att inkluderastationeräveni Rya, Olsforsoch
Hultaforsskulle bli hög i förhållandetill resandetillskottet,445-575 mnkr.
Rekommendationav mål:
Målbild Tåg 2035bör kompletteras med stationer i Landvetter centrum,
Härryda och Sjömarken.

Bohusbanan, sträckan Uddevalla -Göteborg
Målbild Tåg 2035 omfattarregiontågstrafikpå sträckan
Uddevalla-Göteborg.I Västtågsutredningen
analyserastre olika
utredningsalternativ.
Utredningenvisar att nettoresandet
minskar
om man skulle stannatätaremed regiontågen
, d v s meduppehåll
äveni Jörlandaoch Säve.
I alternativUA 3 prövasen ny trafikstruktur för Bohusbananmed
en regiontågslinjemellanUddevallaoch Göteborgsom snabbas
upp genomfärre stationsuppehållsamten lokaltågslinje mellan
Stenungsund
-Göteborgsom stannartätareoch då ävenvid de nya
stationernaJörlandaoch Säve.Analysenvisar på stora
resandeökningar
med dennatrafikstruktur.
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Målbilden Tåg 2035 omfattarpartiellt dubbelspårpå en längresträckamellan
Stenungsundoch Göteborgsamtuppgraderingtill 160 km/tim. Investeringskostnaden
är uppskattadtill 3,5 mdr. För att klara den nya trafikstrukturenkrävsdubbelspårpå
helasträckan Stenungsund
-Göteborg. I nvesteringskostnaden
i järnvägoch stationer
ökar med1,6 - 2,7 mdr utöver Målbild Tåg 2035,vilket motsvararen ökning med73120 kr per ny resa.Alternativet innebär en hög infrastrukturkostnadper ny resamen
resandenyttan
och trafikekonominär mycket god.
En sådansatsningpå Bohusbananär egentligenmycketstörreförändringän att bara
öppnastationeri Jörlandaoch Säve.Den nya trafikstruktureninnebärresandeökningar
i alla reserelationerutmedbanan.Det handlarom en helt ny trafikstrukturför
Bohusbananmed båderegiontågoch lokaltåg, d v s sammatrafikuppläggsom
Norge-Vänerbanan,VästraStambananoch Västkustbanan.
Rekommendationav mål:
Målbild Tåg 2035bör kompletteras med stationer i Jörlanda och Säve, efter
utbyggnad av infrastruktur med dubbelspår Göteborg-Stenungsund.

Västra Stambanan , sträckan Skövde -Töreboda
VästraStambananär hårt trafikeradoch räknassom en av
Sverigesviktigastejärnvägar. I utredningen analyserasfem
nya stationerpå stambananmellanSkövdeoch Töreboda.
Utredningenvisar att trafikalternativdär de åttaregiontågen
somingår i Målbild Tåg 2035får tätarestationsupphåll
mellanTörebodaoch Skövdeger negativtnettoresande
och
för låg kostnadstäckningsgrad.
Därför analyserasävenfyra alternativmed oförändrad
uppehållsbild för de åttaregiontågsturerna
och trafiken
utökasmed10 nya dubbelturermellan Skövdeoch
Törebodasom stannarvid de nya stationerna.Endast
alternativUA 5, med samtligafem stationer, ger tillräckligt
god kostnadstäckningsgrad.
Övriga alternativhamnarpå en
kostnadstäckningsgrad
under30 %.
För att klara den utökadetrafiken med10 nya dubbelturerkrävs att järnvägens
kapacitetförstärks på en delsträckamed ett partiellt fyrspår.Investeringskostnaden
för
ett partiellt fyrspåroch nya stationerberäknastill 2,1 - 3,4 mdr utöverMålbild Tåg
2035.Investeringskostnaden
bedömsbli orimligt hög per ny resa,331-535 kr per ny
resa.
Sammanfattningsvis
kan konstaterasatt utredningenvisar på dålig trafikekonomii
vissaav utredningsalternativeneller att investeringskostnaden
i infrastrukturblir
orimligt hög.
Rekommendationenär att inte komplettera Målbild Tåg 2035med dessa
stationer.
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9 Rekommendationer och ekonomiska konsekvenser
Kollektivtrafiknämndens uppdrag från regionfullmäktige var att utreda
förutsättningarna att komplettera Målbild Tåg 2035 med nya stationer för att uppnå
”pågatågseffekten” i Västra Götaland. Utredningen avser att även besvara frågan om
det är möjligt att få en liknande utveckling med nya stationer som i Skåne.
Utrednings rekommendationer utgår ifrån att det finns en politisk vilja i Västra
Götalandsregionen att öppna nya stationer i mindre samhällen om detta kan
åstadkommas till en ”rimlig” kostnad. Svaret på frågan om det går att åstadkomma en
liknande utveckling i Västra Götaland är: ”Ja delvis, dock med färre stationer och en
relativt hög investeringskostnad”. Det bör också noteras att det inte finns ett entydigt
samband mellan nya stationssamhällen och ökad andel hållbart resande på regional
nivå. Det krävs ytterligare åtgärder i tätorterna utöver själva stationen för stötta en
ökad andel hållbart resande.
Idag finns cirka 100 järnvägsstationer i Västra Götaland. Med de kriterier och riktlinjer
som ingått i Västtågsutredningen föreslås att Målbild Tåg 2035 kompletteras med 13
stationer. Det bör framhållas att detta ska ses som ett kompletterande mål till redan
beslutad Målbild Tåg 2035. Utgångspunkten i utredningen är att de satsningar som
tidigare redovisats i Målbild Tåg 2035 är förverkligade både när det gäller ny
infrastruktur och ny tågtrafik i de olika stråken innan nya stationer öppnas.
Genomförda kalkyler bygger på detta antagande. Det innebär att Målbild Tåg 2035
utgör ”jämförelsealternativ” och utredningen visar marginaleffekten av att öppna nya
stationer i förhållande till målbilden.
Inledningsvis studerades 40 nya stationer i utredningen, varav 13 ”föll bort” i första
analyssteget då dessa inte klarar uppsatta kriterier när det gäller resandet och
trafikekonomin. I analyssteg 2, där infrastruktur och resandekonsekvenser jämfördes
föll ytterligare 14 stationer bort på grund av oproportionerligt höga investeringskostnader i infrastruktur i förhållande till resandetillskottet.
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Kvar blir 13 stationer som bedöms uppfylla uppsatta kriterier och ger positivt
resandetillskott och god trafikekonomi. Vissa av dessa stationer ger dock relativt höga
investeringskostnader per ny resa.

Målbild Tåg 2035 bör kompletteras med mål att öppna följande 13 stationer.

Ekonomiska konsekvenser
Om man öppnar stationer i dessa 13 tätorter bedöms att antalet kollektivtrafikresor
ökar med 2 700 resor per dag2. Därutöver ökar nettoresandet i tågsystemet med 1 800
resor per dag till följd av utökad tågtrafik. Den totala ökningen blir därmed 4 500
kollektivtrafikresor.
Det årliga regionbidraget för att finansiera kollektivtrafikens underskott bedöms öka
med 12 mnkr/år. Investeringsbehovet i stationer bedöms uppgå till 1,2 – 1,7 mdr och
investeringsbehovet i kompletterande järnväg bedöms uppgå till 1,7 – 3,0 mdr.
De totala infrastrukturinvesteringarna blir därmed 2,9 – 4,7 mdr.

2

Notera att resandeökningen utgår från en hög befolkningsutvecklingstakt i berörda orter, väsentligt
högre än genomsnittet i Västra Götaland
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Ekonomiska konsekvenser av nya stationer och ytterligare tågtrafik, utöver Målbild Tåg 2035

Kommentarer angående nya kollektivtrafikresor
Utredningen visar att det finns en potential att öka kollektivtrafikresandet
med 4 500 resor per dag om stationer. Detta är en nettoeffekt av
resandeökningar och resandeminskningar. Resandeökningen kommer från
både nya stationsorter och befintliga större stationsorter som får utbyggd
tågtrafik. Tågresandet från de nya stationerna blir egentligen större än vad
som framgår i tabellen. Tabellen visar endast förändringen av antalet
kollektivtrafikresor sammantaget för buss och tåg. Antalet tågresor från
stationerna blir fler, på grund av att en del befintliga bussresor i framtiden
kommer att flytta över till tåg när stationen öppnas.
Kommentarer angående regionbidrag
Det sammanlagda regionbidraget per ny resa beräknas till 9 kr om man öppnar och
trafikerar de 13 stationerna. Detta kan jämföras med hela Målbild Tåg 2035 som
hamnar på 23 kronor per ny resa. Som jämförelse kan nämnas att Västtrafiks totala
regionbidrag per resa under 2016 uppgick till cirka 14 kr.
Skälet till det förhållandevis låga regionbidraget är att kostnaden för den stora
ökningen av tågtrafiken i Västra Götaland fram till 2035 redan finns med i målbilden
som regionfullmäktige fastställde 2013. Det är endast marginaleffekten av att trafikera
nya stationer som visas i tabellen. Därmed blir regionbidraget per ny resa
förhållandevis lågt.
Kommentarer angående investeringskostnader
På motsvarande sätt framgår att investeringskostnaden i infrastruktur uppgår till
37-58 kr per ny kollektivtrafikresa när man öppnar och trafikerar de 13 stationerna.
Detta handlar om kostnader för nya stationer och kapacitetshöjande åtgärder i
järnvägen utöver de infrastrukturkostnader som finns i målbilden. Motsvarande siffra
för hela Målbild Tåg 2035 hamnade på 31 kr per resa. Det innebär att
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investeringskostnaden per ny resa blir högre för nya stationer än motsvarande kostnad
per resa för hela Målbild Tåg 2035. Framför allt är det den kompletterande
dubbelspårsutbyggnaden Göteborg-Stenungsund via Säve och Jörlanda samt station
vid NÄL som drar upp kostnaden.

10 Fortsatta processer
I Västtågsutredningen rekommenderas att komplettera Målbild Tåg 2035 med
mål om att öppna tretton nya stationer, förutsatt att infrastrukturen byggs ut så att fler
stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna
samtycker och planerar för en positiv utveckling av berörda tätorter.
Det kvarstår behov av fördjupade utredningar och samråd mellan berörda parter innan
ett beslutsunderlag kan tas fram. Rekommendationerna utgår från att staten och
berörda kommuner finansierar utbyggnad av järnväg och stationer. Till mindre del kan
den regionala transportinfrastrukturplanen också utgöra en medfinansieringskälla om
kommunerna och regionen kommer överens om det. Ökade driftskostnader för
tågtrafiken är Västra Götalandsregionens ansvar att finansiera. I denna studie har
kommunernas intressen beaktats i samråden, men inte statens även om Trafikverket
har medverkat och bistått utredningen med underlag.
Västtågsutredningen har ett långsiktigt perspektiv. För att kunna genomföra Målbild
Tåg 2035, som redan är beslutad av regionfullmäktige, krävs omfattande investeringar
i järnvägsnätet – totalt 45 mdr. I Målbild Tåg 2035 görs inga prioriteringar angående
vilka järnvägssträckor som är viktigast eller vilka som bör byggas ut först. Dessa
ställningstaganden sker i andra processer där målbilden är vägledande för regionala
och lokala persontrafikens utveckling. Detsamma gäller de rekommenderade målen i
Västtågsutredningen.
I första hand sker infrastrukturprioriteringar i samband med revidering av nationell och
regional transportinfrastrukturplan. Det innebär att åtgärdsvalsstudier och samhällsekonomiska bedömningar, eventuella andra utredningar och överenskommelser
kvarstår att göra för respektive åtgärd, efter att Västtågsutredningen är fastställd.
Västtågsutredningen har varit framåtsyftande när det gäller att bedöma potentialen för
de tätorter som analyserats. Resandebedömningarna bygger på en befolkningstillväxt
på 30 procent i de orter som får stationer. Detta är en högre befolkningstillväxt jämfört
med de flesta kommuner i Västra Götaland. För att uppnå detta krävs att berörda
kommuner och VGR/Västtrafik och Trafikverket gemensamt verkar för att nå en sådan
utveckling. Det handlar egentligen om att samhällsplanering och kollektivtrafik bör
utvecklas i samordnade processer såsom det beskrivs i trafikförsörjningsprogrammet
för Västra Götaland.
Västtågsutredningen föreslår att frågan om nya stationer tas upp tillsammans
med övriga investeringsbehov i Målbild Tåg 2035 och prioriteras när revidering
ska göras av nästa nationella transportinfrastrukturplan 2022-2033.
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Bilaga 1: Tätorter och områden/stationer som ingår i utredningen
Uppgifterna avser år 2015. I utredningen ingår även tätorternas omland.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Alvhem
Aplared
Brålanda
Bäckefors
Dals Rostock
Frufällan (ingår i Fristad)
Frändefors
Grimsås
Gånghester (exkl. Målsryd)
Hillared
Hogstorp
Hultafors
Härryda
Jörlanda
Kättilstorp
Landvetter
Länghem
Lövekulle (ingår i Alingsås)
Moholm
Målsryd (ingår i Gånghester)
NÄL, Skogshöjden
Nygård
Odensberg
Olsfors
Rya
Rydboholm
Sjömarken
(ingår i Sandared/Viared)
Skultorp
Säve
Södra Ryd (ingår i Skövde)
Tidan
Torbjörntorp
Tösse
Ulvåker
Upphärad
Vartofta
Velanda
Väring
Älgarås
Ödsmål
Summa

Antal
invånare i
tätorten
322
463
1521
709
882

Antal invånare i
områden/stadsdelar

917
640
694
1 600
639
384
333
1146
1465
231
8839
1086
4 000
647
930
2 013
490
290
617
365
993
3231
3644
759
6 200
989
466
346
256
572
529
592
641
373
1414
35 108
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Bilaga 2: Ordlista
I denna rapport används en del benämningar vilka förklaras nedan.
1. Målbild Tåg 2035
En målbild för tågtrafiken 2035 som fastställdes av regionfullmäktige i juni
2013.
2. Jämförelsealternativ (JA)
Tågtrafik och järnvägsinvesteringar som ingår i Målbild Tåg 2035.
3. Utredningsalternativ (UA)
Ett alternativt trafikupplägg som innehåller en eller flera nya stationer
4. Kollektivtrafikresor
Antalet resor med buss och tågtrafik (i denna utredning avses endast dessa två
trafikslag)
5. Regionbidrag (mnkr/år)
Västra Götalandsregionens årliga belopp för att finansiera kollektivtrafikens
underskott.
6. Marginalkostnadstäckningsgrad
Tillkommande biljettintäkter (mnkr) dividerat med tillkommande kostnader
(mnkr) som uppstår på grund av en specifik åtgärd. Utrycks i procent.
7. Nettoresandet
En förändring av antalet kollektivtrafikresor när man jämför UA och JA.
8. Infrastruktur
Järnväg och tågstationer
9. Dubbelturer per dag
Antal turer med kollektivtrafik per riktning och dag (avser normalt m-f)
10. Dubbelspår
En järnväg med två spår – ett spår i var riktning
11. Förbigångsspår
Ett extra spår där ett snabbare tåg kan köra om ett långsammare tåg.
12. Enkelspår
En järnväg med endast ett spår (tåg kan inte mötas utan mötesspår)
13. Mötesspår
Finns på enkelspåriga järnvägar. Behövs när två tåg ska mötas
14. Persontrafikarbete
Antal personkilometer, d v s kollektivtrafikresenärernas totala reslängd i
kilometer
15. Fjärrtåg
Kommersiella tåg som körs på längre sträckor.
16. Regiontåg
Västtrafiks upphandlade tåg som körs på längre sträckor.
17. Regionexpresståg
Västtrafiks upphandlade tåg som körs på längre sträckor med färre uppehåll.
18. Lokaltåg
Västtrafiks upphandlade tåg som körs på kortare sträckor in mot Göteborg.
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Datum 2017-09-18
Diarienummer KTN 2016-00204
Enligt sändlista

Följebrev
Remiss av Västtågsutredningen – nya tågstationer
Västra Götalandsregionen utreder förutsättningar att öppna nya tågstationer i
mindre samhällen samt hur dessa kan bli centrala punkter för invånarna i
tågtrafiksystemet. Kollektivtrafiknämnden genomför utredningen på uppdrag av
regionfullmäktige. Utredningen ska komplettera Västra Götalandsregionens
”Målbild Tåg 2035” med mål för nya stationer. Västtrafik AB har deltagit i
genomförandet av utredningen och arbetet har skett i nära dialog med tjänstemän i
berörda kommuner samt NÄLs sjukhus. Utredarna har också haft dialog med
Trafikverket under arbetets gång. Vid flera tillfällen har utredningen lyfts på
politisk nivå med kommunerna genom de delregionala kollektivtrafikråden, i syfte
att informera och ta emot inspel och frågor, senast under våren 2017.
En viktig förutsättning är att infrastrukturen byggs ut så att fler stationer inte ger
negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna samtycker och
planerar för en positiv bostadsutveckling i berörda tätorter. Ett 40-tal potentiella
stationslägen analyserats i utredningen. Utredningen utgår från kriterier och
riktlinjer som kollektivtrafiknämnden beslutat. Kriterierna handlar om resande,
trafikekonomi och investeringsbehov i infrastruktur. Kriterierna har varit en
förutsättning i analysen av nya stationer. Utredningen visar att av de 40 potentiella
stationslägena är det 13 stycken som uppfyller kollektivtrafiknämndens kriterier.
Kollektivtrafiknämnden är positiv till etablering av nya stationslägen, men tar i
nuläget inte ställning till vilka stationslägen som kan vara aktuella. Enligt
samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen ska
kollektivtrafikens strategiska frågor hanteras i de delregionala kollektivtrafikråden
och därför skickas utredningen nu ut på remiss. Samverkansformerna fastställer
också att det är kollektivtrafikråden som är remissinstanser och inte de enskilda
kommunerna. Det är därför viktigt att kollektivtrafikråden i remissvaret beskriver
sin syn på de utpekade stationerna.
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Västtågsutredningen har dokumenterats i en huvudrapport och tre underlagsrapporter.
 Huvudrapport
 Underlagsrapport 1: Analyser och beräkningar
 Underlagsrapport 2: Erfarenheter från Skåne och Småland
 Underlagsrapport 3: Utredning av station vid NÄL
Huvudrapporten bifogas. Samtliga rapporter kan också nås via nedanstående länk:
http://www.vgregion.se/malbildtag
Kollektivtrafiknämnden har under 2017 medverkat i en forskningsstudie som
utförts av K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Studien belyser
pendeltågens och regiontågens betydelse för utveckling av fastighetspriser i
Västra Götaland. Rapporten ingår inte i remissunderlaget men finns tillgänglig
som information på ovanstående länk.
Vi tar gärna emot allmänna synpunkter på utredningen från alla remissinstanser.
Därutöver har vi riktat specifika frågor till de delregionala kollektivtrafikråden,
Trafikverket samt till Region Jönköping och Östfold fylkeskommune.
1. För att kunna öppna nya stationer utan att försämra kapacitet och restid för
större resandeströmmar och för att kunna erbjuda en tillräckligt god
service till orten krävs infrastrukturåtgärder i olika omfattning för samtliga
föreslagna stationer. Dessa får prioriteras i samband med kommande
revidering av de långsiktiga infrastrukturplanerna. Finansieringsmodellen i
utredningen bygger på Skånes utveckling av Pågatågens stationer. I
korthet bygger det på att kommunen bekostar stationen, Västra
Götalandsregionen utökad tågtrafik och Trafikverket bekostar
infrastruktur. Viss möjlighet till medfinansiering via regional plan
beträffande infrastruktur kan finnas.
 Hur bedömer kollektivtrafikråden kommunernas vilja att
medfinansiera enligt utredningens förslag? Hur ser ni på nyttan
jämfört med kostnader i järnväg, stationer och trafikering?
2. En förutsättning för nya stationssamhällen är att berörda kommuner
förbereder utvecklingsplaner och satsar för ökad bebyggelse och fler
invånare som gynnar ett framtida resande med tågtrafiken samt tar ett
finansieringsansvar för stationerna. Resandebedömningarna i utredningen
utgår från en befolkningstillväxt på 30 procent i de orter som får stationer.
Detta är en väsentligt högre befolknings-tillväxt jämfört med de flesta
kommuner i Västra Götaland. Utredningen föreslår 13 nya tågstopp,
förutsatt att infrastrukturåtgärder görs som medger tillräcklig kapacitet.
 Hur bedömer kollektivtrafikråden de 13 tätorternas
utvecklingspotential och kommunernas vilja att satsa på dessa orter?
 Hur bedömer kollektivtrafikråden att nya stationer kan bidra till att
stärka kopplingen stad-land i Västra Götaland jämfört med andra
möjliga åtgärder?
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3. I Västra Götaland har vi höga mål för kollektivtrafikens utveckling. För att
nå dem behöver varje åtgärd göras så samhällsekonomiskt effektivt som
möjligt. Att dra ner på parallellgående busstrafik när tågtrafiken byggs ut
med fler turer och stationer är en förutsättning i Västtågsutredningen. Nya
tågstationer med matande busstrafik och pendelparkering har varit mycket
framgångsrikt i Skåne. Här kommer VGR/Västtrafik behöva
kommunernas stöd i att detta blir en konsekvens av nya tågstationer.
 Hur ser kollektivtrafikråden på en reducering av parallellgående
busslinjer som förutsättning för att introducera nya tågstopp – är det
en rimlig hantering?
4. Frågor till Trafikverket;
Trafikverket har deltagit i utredningen men har inte själva genomfört några
kapacitetsstudier. I utredningen redovisas förslag till infrastrukturåtgärder
samt kostnader för dessa. Anser Trafikverket beskrivning av
investeringsbehov är rätt beskrivna? Behövs ytterligare kapacitetsstudier
och hur ställer sig Trafikverket i så fall till att genomföra sådana studier?
5. Frågor till Östfold fylkeskommune och Region Jönköping:
Inom Västtågsutredningen ingår utökad trafik över länsgräns. 5
dubbelturer till Halden respektive Värnamo ingår redan i Målbild Tåg
2035. Dessa föreslås utökas till 10 dubbelturer per dag för att främja
pendling från nya stationer. Hur ser ni på den regionala tågtrafiken mellan
våra län och er ambition kring den gränsöverskridande trafiken?
Vi vill ha ert remissvar senast den 31 januari 2018.
Svaret kan skickas till kollektivtrafik@vgregion.se
Ange diarienummer; KTN 2016-00204
För frågor angående remissen hänvisas till: pontus.gunnas@vgregion.se
Med vänliga hälsningar

Ulrika Bokeberg
Avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur
Koncernkontoret
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Sändlista:
1. De fyra delregionala kollektivtrafikråden
2. NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus
3. Västtrafik AB
4. Trafikverket
5. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings- och Värmlands län.
6. Östfold fylkeskommune
7. Länsstyrelsen
8. Västsvenska handelskammaren
9. Resenärsforum, Västsverige
10. Tågoperatörerna och NSB
11. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-14
Tid:

2017-01-09 kl.08.30-11.05

Plats:

Regionens hus sal B

§7

Remiss En gemensam bild av
bostadsbyggnadsbehovet
Diarienummer: RJL 2017/3244

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Näringsdepartementet med komplettering om att det totala
regionala utvecklingsansvaret bör ligga hos regionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat ärende, Betänkande: En gemensam bild av
bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73). Region Jönköpings län
har tagit del av förslaget och ställer sig positiv till att det skapas
en gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet genom Boverkets
beräkningar samt att regionerna blir delaktiga i att samordna
bostadsförsörjningen på regional nivå, men lämnar även några
synpunkter.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2017-12-14
 Förslag till yttrande daterat 2018-01-23
 Missiv från Näringsdepartementet
 Betänkande: En gemensam bild av
bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att yttrande justeras med att Regionerna får
hela ansvaret för uppföljning och analys av kommunernas
bedömningar, dvs ingen uppdelning av uppdraget mellan Region
och Länsstyrelse.
Förslaget bifalls av presidiet.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
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UTDRAG

Presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-14
Tid:

2017-01-09 kl.08.30-11.05

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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RJL 2017/3244

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss - Betänkande: En gemensam
bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU
2017:73)
Förslag till beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Näringsdepartementet.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende,
Betänkande: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73).
Region Jönköpings län har tagit del av förslaget och ställer sig positiv till att det
skapas en gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet genom Boverkets
beräkningar samt att regionerna blir delaktiga i att samordna bostadsförsörjningen
på regional nivå, men lämnar även några synpunkter.

Information i ärendet

Regeringen beslutade i februari 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag
att ge förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av
Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget skulle tas fram i dialog med
kommuner och regionala företrädare. Delbetänkandet: En gemensam bild av
bostadsbyggnadsbehovet, SOU 2017:73, behandlar samtliga frågeställningar i de
ursprungliga direktiven. Delbetänkandet ger följande förslag i korthet:
 Boverket beräknar behovet av tillskott av bostäder i hela landet och
presenterar resultaten på länsnivå.
 Regionerna genomför dialoger med kommunerna grundade på Boverkets
beräkningar i syfte att nå en samsyn om behovet av tillskott av bostäder i
länets kommuner.
 Kommunerna gör en bedömning av behovet av tillskott av bostäder i den
egna kommunen och dokumenterar detta i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen. Bedömningen i riktlinjerna ska komma till uttryck i
kommunens översiktsplan.
 Regionerna uppmärksammar kommunerna på behovet av samordning av
bedömningarna och verkar för att samordning kommer till stånd.
 Länsstyrelsen följer upp och analyserar hur kommunernas bedömningar
förhåller sig till Boverkets beräkningar.
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Beslutsunderlag





Missiv daterat 2017-12-14
Förslag till yttrande daterat 2018-01-23
Missiv från Näringsdepartementet
Betänkande: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU
2017:73)

Beslut skickas till
Näringsdepartementet

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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RJL 2017/3244

Näringsdepartementet

Yttrande - Betänkande: En gemensam
bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU
2017:73)

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende,
Betänkande: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73).

Sammanfattning

Region Jönköpings län ser positivt på att det skapas en gemensam bild av
bostadsbyggnadsbehovet genom Boverkets beräkningar samt att regionerna blir
delaktiga i att samordna bostadsförsörjningen på regional nivå. Nedan lämnas
kompletterande synpunkter.

Synpunkter på förslaget

Region Jönköpings län anser att regionernas roll i förhållande till kommunerna
gällande analysen av bostadförsörjningsbehovet behöver förtydligas.
Med tanke på att regionerna ansvarar för samordning och dialog anser Region
Jönköpings län att det faller sig naturligt att regionerna även ansvarar för
uppföljning och analys av kommunernas bedömningar.
Region Jönköpings län anser att ansvarsfördelningen gällande bostäder mellan
regionerna och länsstyrelsen behöver förtydligas ytterligare. T.ex. ligger ansvaret
för regionala bostadsmarknadsanalyser kvar på länsstyrelsen, ett uppdrag som
eventuellt bör ses över.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund

Kristina Athlei
Regional Utvecklingsdirektör

Ordförande i nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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En gemensam bild av
bostadsbyggnadsbehovet

Delbetänkande av Utredningen om
kommunal planering för bostäder
Stockholm 2017

SOU 2017:73
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SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.
Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm
Ordertelefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer
För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB
på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).
En kort handledning för dem som ska svara på remiss.
Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2017
ISBN 978-91-38-24674-0
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Till statsrådet Peter Eriksson

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att bemyndiga statsrådet
Peter Eriksson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda
hur statliga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska påverka
kommunal planering. Regeringen beslutade samtidigt om direktiv
för utredningen (dir. 2017:12).
Till särskild utredare förordnades från och med den 9 februari 2017
förvaltningschefen Hanna Wiik.
Till sakkunnig att biträda utredningen förordnades från och med
den 23 mars 2017 departementssekreteraren Helen Ekstam. Samma
dag förordnades bostadspolitiska experten Jan-Ove Östbrink att biträda utredningen som expert.
Den 20 februari 2017 anställdes kanslirådet Lars Arell som huvudsekreterare och hovrättsassessorn, numera rådmannen, Lisa Leverström som sekreterare i utredningen.
Den 20 juli 2017 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv (dir.
2017:85).
Härmed överlämnas delbetänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet, SOU 2017:73, där samtliga frågeställningar i de ursprungliga direktiven behandlas. Arbetet fortsätter med de uppgifter
som följer av tilläggsdirektiven.
Stockholm i september 2017
Hanna Wiik
/Lars Arell
Lisa Leverström

479

480

Innehåll

Förkortningar och begrepp .................................................... 9
Sammanfattning ................................................................ 13
1

Författningsförslag ..................................................... 17

1.1

Förslag till lag om ändring i lag (2000:1383)
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar....................... 17

1.2

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglag
(2010:900) ............................................................................... 20

2

Gällande rätt ............................................................. 23

2.1

Lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar ...................................................... 23

2.2

Förordning (2011:1160) om regionala
bostadsmarknadsanalyser och kommunernas
bostadsförsörjningsansvar ...................................................... 24

2.3

Plan- och bygglag (2010:900)................................................. 24

2.4

Lag (1987:147) om regionplanering
för kommunerna i Stockholms län ........................................ 26

2.5

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län .................................................................................. 26

2.6

Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen .......................... 27

2.7

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete .............. 28

5

481

SOU 2017:73

3

Utgångspunkter ......................................................... 31

3.1

Läget i landet ........................................................................... 31

3.2

Boverkets bedömning av bostadsbyggnadsbehovet ............. 36
3.2.1
Boverkets uppdrag från regeringen ........................ 36
3.2.2
Boverkets förslag till metod för bedömning
av bostadsbyggnadsbehovet ................................... 37

3.3

En utredning i dialog .............................................................. 44
3.3.1
Genomförande ........................................................ 44
3.3.2
Resultat .................................................................... 46
3.3.3
Slutsatser .................................................................. 53

3.4

Bostadsfrågor på regional nivå ............................................... 54
3.4.1
Bostadsförsörjning på regional nivå i dag .............. 55
3.4.2
En möjlig lösning
– Bostadsplaneringskommitténs förslag ................ 62

3.5

Sammanfattande slutsatser ..................................................... 65

4

Överväganden och förslag ........................................... 67

4.1

Att etablera en gemensam bild
av bostadsbyggnadsbehovet ................................................... 67
4.1.1
Inledande överväganden ......................................... 68
4.1.2
Boverket beräknar behovet av tillskott
av bostäder ............................................................... 71
4.1.3
Regionerna får ansvaret för att sammanföra
nationella beräkningar med kommunala
bedömningar ............................................................ 75
4.1.4
Kravet på kommunerna att dokumentera
behovet av tillskott av bostäder skärps .................. 82
4.1.5
Behovet av tillskott av bostäder ska komma
till uttryck i översiktsplanen................................... 84
4.1.6
Länsstyrelsernas roll renodlas ................................ 86

4.2

Övriga överväganden och förslag .......................................... 87
4.2.1
En gemensam bild av behovet av tillskott
av bostäder inom staten .......................................... 87
4.2.2
En tydligare lagstiftning ......................................... 90

4.3

Avslutande kommentarer....................................................... 91

6

482

SOU 2017:73

5

Konsekvenser ............................................................ 93

5.1

Inledning ................................................................................. 93

5.2

Problembild och utredningens förslag .................................. 93

5.3

Förslagens övergripande effekter ........................................... 94

5.4

Vad händer om någon reglering inte kommer till stånd? ..... 97

5.5

Framtida utvecklingsmöjligheter ........................................... 98

5.6

Ekonomiska konsekvenser ..................................................... 99
5.6.1
Statliga aktörer ......................................................... 99
5.6.2
Regionerna ............................................................. 101
5.6.3
Kommunerna ......................................................... 102

5.7

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen ............... 102
5.7.1
Vad innebär kommunal självstyrelse? .................. 103
5.7.2
Påverkan på den kommunala självstyrelsen
är marginell och proportionell .............................. 104

5.8

Övriga konsekvenser ............................................................ 106

6

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ............... 109

7

Författningskommentar ............................................ 111

7.1

Förslaget till lag om ändring i lag (2000:1383)
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar..................... 111

7.2

Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglag
(2010:600) ............................................................................. 116

Bilagor
Bilaga 1

Kommittédirektiv 2017:12 ........................................... 119

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2017:85 ........................................... 127

Bilaga 3

Utkast till regeringsuppdrag ........................................ 133

7

483

484

Förkortningar och begrepp

Förkortningar
BFL
FA-region
GR
PBL
Raps
RF
RUFS
SCB
SKL

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Funktionell analysregion
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plan- och bygglag (2010:900)
Regionalt analys- och prognossystem
Regeringsformen
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
Statistiska centralbyrån
Sveriges Kommuner och Landsting

Begrepp
Regioner
I betänkandet används begreppet regioner både som beteckning på
länsvisa organisationer med direktvalt politiskt styre i allmänhet och
som en förkortning för det längre uttrycket ”den som har ansvar för
regionalt tillväxtarbete”. Från den 1 januari 2019 förväntas skillnaden
mellan dessa betydelser ha upphört.
Regioner är i detta betänkande alltid aktörer. För geografiska indelningar av landet används den aktuella beteckningen, t.ex. län eller
FA-region.
När betänkandet skrivs är ansvaret för det regionala tillväxtarbetet
i landet fördelat på tretton landsting, en kommun (Gotland), sex
kommunalförbund och en länsstyrelse. De sju landsting som inte har
ansvaret har ansökt hos regeringen om att få överta det, eller bereder
en sådan ansökan. När utredningens förslag föreslås träda i kraft för-
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väntas ansvarsövergången vara klar, och tjugo landsting och en kommun vara ansvariga för det regionala tillväxtarbetet. Frågan om hur
landstingen då ska benämnas behandlas för närvarande av Indelningskommittén, Fi 2015:09, som kommer att lämna sitt förslag i början av
2018.
Utredningen lämnar förslag som tilldelar länsvisa organ med direktvalt politiskt styre nya uppgifter. För att inte återkommande behöva relatera till regeringens behandling av landstingens ansökningar
och Indelningskommitténs kommande namnförslag, har utredningen
valt att i löpande text använda begreppet regioner både vid beskrivningar av befintliga och framtida förhållanden.
I författningstext och författningskommentarer används de begrepp som i dag används i författning.
Figur 1

Ansvariga för regionalt tillväxtarbete, år 2017 respektive 2019
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FA-region
Sverige är sedan 2015 indelat i 60 funktionella analysregioner (FAregioner). En ny indelning av landet i FA-regioner görs vart tionde
år, och avser att ge en bild av de svenska arbetsmarknadernas geografiska utsträckning under det kommande decenniet. Indelningen är
därmed framåtblickande. Tillväxtverket ansvarar för FA-regionindelningen, som används vid analyser av regional tillväxt och utveckling
på både nationell och regional nivå. Den senaste indelningen, FA15,
baseras på en framskrivning av SCB:s lokala arbetsmarknadsindelning
fram till 2025 samt av analyser och studier av gränsöverskridande arbetspendling, samverkande pendlingsströmmar och diskussioner med
regionala företrädare.
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Indelning i funktionella analysregioner, FA 15
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Förslag i dialog
Direktiven ger klara besked om att utredningen ska lämna förslag på
hur nationella bedömningar av behovet av tillskott av bostäder ska
fördelas på kommunerna. Förslagen ska tas fram i dialog med kommuner och regionala företrädare.
Utredningen har efter flera månader av dialog fått bekräftat vad
som redan från början var utredningens hypotes; en ordning där nationella bedömningar fördelas på kommuner är inte ändamålsenlig.
Kommunala politiker har huvudansvaret för bostadsförsörjningen
och de måste därför själva få ta ansvar för att bedöma behovet av nya
bostäder i den egna kommunen.
För att kunna lämna förslag som respekterar den rådande ansvarsfördelningen mellan stat och kommun och samtidigt stödjer regeringens syfte att se till att alla kommuner planerar för ett bostadsbyggande som möter befolkningsförändringar, har utredningen strävat
mot målbilden att det offentliga Sverige på alla nivåer ska ha en gemensam och uppdaterad bild av bostadsbyggnadsbehovet i alla delar
av landet.

Begreppet regioner
I betänkandet används begreppet regioner både som beteckning på
länsvisa organisationer med direktvalt politiskt styre i allmänhet och
som en förkortning för det längre uttrycket ”den som har ansvar för
regionalt tillväxtarbete”. Från den 1 januari 2019 förväntas skillnaden
mellan dessa betydelser ha upphört.
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Förslagen
I betänkandet lämnas förslag som etablerar följande ordning:
– Boverket beräknar behovet av tillskott av bostäder i hela landet
och presenterar resultaten på länsnivå.
– Regionerna genomför dialoger med kommunerna grundade på
Boverkets beräkningar i syfte att nå en samsyn om behovet av tillskott av bostäder i länets kommuner.
– Kommunerna gör en bedömning av behovet av tillskott av bostäder i den egna kommunen och dokumenterar detta i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen. Bedömningen i riktlinjerna ska
komma till uttryck i kommunens översiktsplan.
– Regionerna uppmärksammar kommunerna på behovet av samordning av bedömningarna och verkar för att samordning kommer
till stånd.
– Länsstyrelsen följer upp och analyserar hur kommunernas bedömningar förhåller sig till Boverkets beräkningar.
Bostadsplaneringskommittén lämnade i sitt betänkande En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning,
SOU 2015:59, förslag som enligt utredningen skulle leda till att en
gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet etableras. Det gäller såväl
förslaget om regional fysisk planering i regionernas regi som förslagen om en nationell strategi och ett forum för fysisk planering och
bostadsförsörjning. Med hänsyn till att Bostadsplaneringskommitténs förslag fortfarande bereds i Regeringskansliet har utredningen
valt att utforma förslag som inte förhindrar att kommitténs förslag
genomförs.
Förslagen i detalj
Boverkets uppdrag
Regeringen har redan i utredningens direktiv tagit ställning för att
Boverket ska få ett uppdrag att bedöma bostadsbyggnadsbehovet i
hela landet. Utredningen föreslår att Boverkets uppdrag avgränsas
till att utföra beräkningar med stöd av den modell som Boverket
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själv föreslagit och att resultaten av beräkningarna ska presenteras på
nationell nivå och på länsnivå. Uppdraget förslås vara tidsbegränsat
under fem år.
Regionernas roll och uppdrag
Regionerna övertar från länsstyrelserna den lagstadgade uppgiften att
uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning i frågor om
bostadsförsörjning och att verka för att sådan samordning kommer till
stånd. Regeringen ges möjlighet att inrikta samordningen mot vissa
särskilt angivna frågor. Genom ett sådant inriktningsbeslut ges regionerna i uppdrag att under fem år genomföra dialoger med kommunerna grundade på Boverkets beräkningar i syfte att nå en samsyn om
behovet av tillskott av bostäder i länets kommuner. Om kommunernas bedömningar divergerar från de nationella beräkningarna motiverar det en fördjupad dialog med stöd av samordningsuppgiften.
Kommunerna ska dokumentera behovet av tillskott av bostäder
Genom en ändring i BFL blir kommunerna skyldiga att i riktlinjerna
för bostadsförsörjning redovisa sin bedömning av behovet av tillskott av bostäder i kommunen. En uttrycklig koppling skapas mellan
bedömningen i BFL och kravet i PBL på att det av översiktsplanen
ska framgå hur det långsiktiga behovet av bostäder ska tillgodoses.
Länsstyrelsen följer upp och rapporterar
Länsstyrelsen ska följa upp reformen och dra slutsatser om kommunernas bedömningar av behovet av tillskott av bostäder påverkas av
dialogen i regional regi och indirekt av Boverkets beräkningar. Detta
ingår redan i länsstyrelsens uppgifter och föranleder inga förslag till
författningsförändringar. På detta sätt renodlas ansvarsfördelningen
mellan regionerna och länsstyrelsen avseende bostadsförsörjningen.
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Den statliga samordningen stärks
För att öka medvetenheten om behovet av bostäder och samsynen
inom staten ska ett stort antal myndigheter svara på hur de kan använda sig av Boverkets beräkningar och bidra till att förbättra underlaget för sådana nationella beräkningar. Bostadsplaneringskommitténs
förslag om en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning bör genomföras. Inom ramen för den nationella strategin
kan en samlad statlig syn på behovet av bostäder komma till uttryck.

Förslagens konsekvenser
Förslagen förutsätts inte ha någon påverkan på bostadsbyggandet på
kort sikt med hänsyn till att byggandet i dag i första hand begränsas
av annat än kommunernas planberedskap.
På längre sikt kommer kommunernas mera välgrundade och till
omgivningen mera anpassade bedömningar av behovet av tillskott
av bostäder leda till att bostadsbyggande företag möter kommuner
med rätt förväntan och planberedskap.
De ekonomiska konsekvenserna begränsas till en överföring från
länsstyrelser till regioner på en miljon kronor per år under fem år.
Det kommunala självstyret inskränks marginellt i och med kravet
på kommunerna att dokumentera den egna bedömningen av behovet
av tillskott av bostäder. Inskränkningen bedöms vara motiverad och
utformad så att den kan accepteras.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till
lag om ändring i lag (2000:1383) om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Härigenom föreskrivs i fråga om lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar att 1, 2, 3, 4 och 5 §§ ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1
Varje kommun ska med riktVarje kommun ska planera för
linjer planera för bostadsförsörj- bostadsförsörjningen i kommuningen i kommunen. Syftet med nen. Planeringen ska syfta till att
planeringen ska vara att skapa för- skapa förutsättningar för alla i
utsättningar för alla i kommunen kommunen att leva i goda bostäatt leva i goda bostäder och för der och att främja att ändamålsatt främja att ändamålsenliga enliga åtgärder för bostadsförsörjåtgärder för bostadsförsörjningen ningen förbereds och genomförs.
förbereds och genomförs.
Planeringen ska särskilt grundas
på en analys av den demografiska
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda
grupper och marknadsförutsättningar.

1

Senaste lydelse 2013:866.
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Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och
ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i
länet och andra regionala organ
tillfälle att yttra sig.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Förändras förutsättningarna för
de antagna riktlinjerna ska nya
riktlinjer upprättas och antas av
kommunfullmäktige.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och
ge länsstyrelsen, den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet och andra regionala
organ tillfälle att yttra sig.

2 §2
Kommunens riktlinjer för boKommunens planering för bostadsförsörjningen ska minst inne- stadsförsörjningen ska dokumenhålla följande uppgifter:
teras i riktlinjer. Riktlinjerna ska
minst innehålla uppgift om:
1. kommunens mål för bostads1. behovet av tillskott av bostäbyggande och utveckling av bostads- der i kommunen,
beståndet,
2. kommunens mål och plane2. kommunens planerade in- rade insatser för bostadsbyggande
satser för att nå uppsatta mål, och och utveckling av bostadsbeståndet
och
3. hur kommunen tagit hän3. hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och syn till relevanta nationella och
regionala mål, planer och pro- regionala mål, planer och program som är av betydelse för gram som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.
bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grunRiktlinjerna för bostadsförsörjdas på en analys av den demogra- ningen ska antas av kommunfullfiska utvecklingen, av efterfrågan mäktige under varje mandatperiod.
på bostäder, bostadsbehovet för Förändras förutsättningarna för de
särskilda grupper och marknads- antagna riktlinjerna ska nya rikt2

Senaste lydelse 2013:866
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linjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

3 §3
Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information
och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen.
Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunerna på behovet
av samordning mellan kommuner
i frågor om bostadsförsörjning och
verka för att sådan samordning
kommer till stånd.
4 §4
Kommunens riktlinjer för boDen som har ansvaret för det
stadsförsörjningen ska vara väg- regionala tillväxtarbetet i länet ska
ledande vid tillämpningen av uppmärksamma kommunerna i
2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen länet på behovet av samordning
(2010:900).
mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och verka för att
sådan samordning kommer till
stånd.
Regeringen kan besluta att vissa
särskilt angivna frågor ska behandlas i samordningsverksamheten.
5 §5
En kommun ska lämna regerEn kommun ska lämna regeringen de uppgifter om kommu- ingen de uppgifter om planernens bostadsförsörjningsplanering ingen för bostadsförsörjningen som
som regeringen begär.
regeringen begär.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för riktlinjer för bostadsförsörjningen som antagits senast den 31 december 2018.
3

Senaste lydelse 2013:866.
Senaste lydelse 2013:866.
5
Senaste lydelse 2013:866.
4

19

495

Författningsförslag

1.2

SOU 2017:73

Förslag till
lag om ändring i plan- och bygglag (2010:900)

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)
att 2 kap. 3 § och 3 kap. 5 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §6
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala
och regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och
användbar för alla samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och
råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de
intressen som anges i första stycket 1–5.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt 2 § lag
(2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar ska vara
vägledande vid tillämpningen av
första stycket 5.

6

Senaste lydelse (2014:224).
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3 kap.
5 §7
Av översiktsplanen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av markoch vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till
och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala
mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom
kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av
bostäder, och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken.
Vid redovisningen av första
stycket 5 ska det behov av tillskott
av bostäder som framgår av kommunens riktlinjer enligt 2 § lag
(2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar komma
till uttryck.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

7

Senaste lydelse (2013:867).
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Gällande rätt

2.1

Lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar

I lagen anges att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för
att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska
kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen,
aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra
regionala organ tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige (1 §).
Vidare framgår att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen
minst ska innehålla uppgifter om kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade
insatser för att nå uppsatta mål, och hur kommunen har tagit hänsyn
till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är
av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar (2 §). Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 p. PBL (4 §).
I lagen finns också regler om länsstyrelsens roll när det gäller
kommunens planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska
lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras
planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska också uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i
frågor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning
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kommer till stånd (3 §). Vidare finns regler om kommunens uppgiftsskyldighet till regeringen när det gäller bostadsförsörjningsplaneringen (5 §) och om regeringens möjlighet att förelägga kommunen
att anta nya riktlinjer för det fall någon uppgift som avses i 2 § första
stycket 3 saknas (6 §).
Slutligen finns även regler om kommunens skyldighet att i vissa
fall anordna bostadsförmedling (7 §) och om rätten för en kommun
som anordnar bostadsförmedling att ta ut avgift av den hyressökande
för rätten att stå i kö (8 §).

2.2

Förordning (2011:1160) om regionala
bostadsmarknadsanalyser och kommunernas
bostadsförsörjningsansvar

I förordningen finns bestämmelser om regionala bostadsmarknadsanalyser och bestämmelser som kompletterar BFL (1 §). I förordningen anges att länsstyrelsen i en skriftlig rapport, som ska lämnas
till Boverket, varje år ska analysera bostadsmarknaden i länet. Rapporten ska också innehålla en redovisning av hur kommunerna lever
upp till kraven enligt BFL, hur länsstyrelsen lever upp till kraven i
3 § BFL, och hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas
inom kommunen, med andra kommuner och regionalt (2 §). Det
stadgas också att Boverket ska stödja länsstyrelserna i deras arbete
med att analysera bostadsmarknaderna, och att verket ska lämna råd,
information och underlag till kommunerna för deras planering av
bostadsförsörjningen. Boverket ska årligen i en skriftlig rapport, som
ska lämnas till regeringen, redovisa sin verksamhet, samt även sammanfatta och analysera länsstyrelsernas rapporter (3 §).

2.3

Plan- och bygglag (2010:900)

I lagen finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och
om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den
enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer (1 kap. 1 §). Det stadgas vidare att det är en kom-
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munal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten
enligt lagen (1 kap. 2 §).
I lagens andra kapitel, som handlar om allmänna och enskilda
intressen, anges att planläggning och prövningen i ärenden om lov
eller förhandsbesked enligt lagen ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap.
2 §). I den bestämmelse som det hänvisas till i BFL anges att planläggning enligt lagen ska, med hänsyn till natur- och kulturvärden,
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden, främja ett antal syften som anges i fem punkter. I den sista
punkten anges att planläggningen ska främja bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet (2 kap. 3 §).
I lagens tredje kapitel finns regler om översiktsplaneringen. Det
framgår att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen (3 kap. 1 §). Översiktsplanen är inte bindande
(3 kap. 3 §). Av översiktsplanen ska bl.a. framgå grunddragen i fråga
om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras, hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling
inom kommunen och hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder (3 kap. 5 §).
I lagens sjunde kapitel finns regler om regionplanering. Där
framgår att regeringen får besluta att det under en viss tid eller tills
vidare ska finnas ett regionplaneorgan med uppgift att utreda sådana
frågor om användningen av mark- eller vattenområden som angår två
eller fler kommuner och behöver utredas gemensamt, och samordna
översiktlig planering för två eller fler kommuner i den mån det behövs.
Regeringen får bestämma att ett kommunalförbund ska vara regionplaneorgan, eller att de berörda kommunerna ska bilda ett särskilt
regionplaneförbund som ska vara regionplaneorgan (7 kap. 1 och
2 §§). Regionplaneorganet ska inom sin region bevaka regionala
frågor och i sådana frågor fortlöpande lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras planering (7 kap. 5 §).
Ett regionplaneorgan får, för regionen eller en del av den, anta en
regionplan som ska vara vägledande för beslut om översiktsplaner,
detaljplaner och områdesbestämmelser, och som ska ange grund-

25

501

Gällande rätt

SOU 2017:73

dragen för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer
för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk, om det har betydelse för regionen (7 kap. 6 §). Det stadgas också närmare om hur en
regionplan ska utformas, om formkrav för en regionplan och hur
länge den gäller i olika situationer (7 kap. 7–12 §§). I kapitlet framgår
också att bestämmelser om regionplanering i Stockholms län finns i
lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms
län (7 kap. 4 §).

2.4

Lag (1987:147) om regionplanering
för kommunerna i Stockholms län

I lagen särregleras frågan om regionplanering för kommunerna i
Stockholms län. I lagen stadgas att för dessa kommuner ska Stockholms läns landsting som regionplaneorgan ha hand om sådan regionplanering som avses i 7 kap. 1 § PBL (1 §). Landstinget ska bevaka
regionala frågor och fortlöpande lämna underlag i sådana frågor för
kommunernas och statliga myndigheters planering. Landstinget får
anta en regionplan enligt 7 kap. PBL för regionen eller en del av den.
Regeringen kan besluta att utrednings- och samordningsverksamheten ska avse vissa angivna frågor (2 §). Bestämmelserna i 7 kap. 6,
8 och 10–12 §§ PBL gäller för regionplanen (3 §). Regionplanen antas av landstinget. Även ändring och upphävande av planen beslutas
av landstinget. Vidare regleras vissa formkrav som gäller vid beslut
om antagande, ändring eller upphävande av regionplanen samt vad
som gäller för överklagande av landstingets beslut (4, 5 och 6 §§).

2.5

Lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län

I lagen finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur i Uppsala, Östergötlands,
Jönköpings, Kronobergs, Gotlands, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands
och Norrbottens län (1 §). I lagen anges att med regionalt tillväxtarbete avses insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och
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utveckling (2 §). Lagen gäller för landstingen i de i 1 § uppräknade
länen samt, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun (3 §).
De landsting som avses i lagen ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av
strategin, trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725)
besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa
resultaten av det regionala tillväxtarbetet (5 §). De landsting som avses
i lagen får också utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram samt ska upprätta och fastställa länsplaner för regional
transportinfrastruktur (6 och 7 §§).
Landstingen ska samverka med länets kommuner, länsstyrelsen
och övriga berörda statliga myndigheter och ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet (8 och 9 §§).
Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta
den strategi som fastställts för länets utveckling. Länsstyrelsen och
övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna
de landsting som avses i lagen det biträde som de behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering.
De ska också löpande informera de landsting som avses i lagen om
pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets
utveckling (10 §).

2.6

Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen

Med samverkansorgan avses en kommunal beslutande församling
inom ett län med särskild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet (1 §). Ett kommunalförbund som har samtliga kommuner i länet som medlemmar och där även landstingen kan ingå
som medlem kan utgöra ett samverkansorgan (2 §).
I lagen framgår att ett samverkansorgan i stor utsträckning har
samma uppgifter som de landsting som avses i lag (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen omfattar i dag de
övriga länen med undantag för Stockholms län. Samverkansorganen
ska således utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling
som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med
andra parter, samordna insatser för genomförandet av strategin, trots
2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om an-
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vändningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, och
följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten
av det regionala tillväxtarbetet (3 §).
Med regionalt tillväxtarbete avses insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling (3a §).
Samverkansorganet ska samverka med länets kommuner, landstinget, samt länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.
Samverkansorganet ska också samråda med företrädare för berörda
organisationer och näringslivet i länet (5 och 6 §§). I lagen finns också
motsvarande bestämmelse som i 10 § lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (7 §).
I lagen finns slutligen bestämmelser om hur ett samverkansorgan
bildas och avvecklas (4 och 9 §§).

2.7

Förordning (2017:583) om
regionalt tillväxtarbete

I förordningen finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och
statliga myndigheters roll i det regionala tillväxtarbetet (1 §). Med
regionalt tillväxtarbete avses i förordningen insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling (2 §). Det regionala tillväxtarbetet ska enligt förordningen bedrivas i syfte att uppfylla målen för
den regionala tillväxtpolitikens mål och EU:s sammanhållningspolitik.
Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 ska vara vägledande för det regionala tillväxtarbetet
(3 §). Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala
tillväxtarbetet (4 §).
Det regionala tillväxtarbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell
och internationell nivå (5 §).
De landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i
sina respektive län. Om det har bildats samverkansorgan enligt lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen ska samverkansorganet ha ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i sitt län. I Stockholms län har
länsstyrelsen det ansvaret (6 §). Den som har ansvar för det regionala
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tillväxtarbetet ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för att
genomföra strategin, besluta om användningen av vissa statliga medel
för regionalt tillväxtarbete samt följa upp, låta utvärdera och årligen
redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen (7 §).
I förordningen finns också närmare bestämmelser om den regionala utvecklingsstrategin, som ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län
och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska bl.a. bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell
och internationell nivå samt ligga till grund för strukturfondsprogrammen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och
inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (8 §). Utvecklingsstrategin ska vidare bl.a. upprättas utifrån en analys av de särskilda
förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet
och ska utarbetas i samverkan med bl.a. berörda kommuner (9 och
10 §§). Vissa aspekter, såsom t.ex. kommunala översiktsplaner, kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning, länsplaner för transportinfrastruktur och regionala trafikförsörjningsprogram ska särskilt
beaktas vid framtagande av strategin (11 §). Strategin ska uppdateras
löpande samt ska, när den fastställts eller uppdaterats, lämnas till
regeringen och ett antal i förordningen uppräknade statliga myndigheter och aktörer (12 och 13 §§). Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska bl.a. med berörda kommuner och landsting
samordna insatserna för genomförandet av strategin (14 §).
I förordningen finns också bestämmelser om användningen av
statliga medel för regionalt tillväxtarbete (15 §). När det gäller uppföljning, utvärdering och redovisning stadgas bl.a. att den som har
ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska följa utvecklingen i länet
och analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet
samt att resultatet av detta årligen ska rapporteras till regeringen (16
och 17 §§).
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Slutligen finns bestämmelser om statliga myndigheters och länsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Statliga myndigheter ska bl.a. inom sina verksamhetsområden verka för att målet för
den regionala tillväxtpolitiken uppnås, samråda med den som har
ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i frågor som är av väsentlig
betydelse för en regions hållbara tillväxt och utveckling och beakta
möjligheterna till decentralisering när de planerar sina verksamheter
(18–20 §§). Länsstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde främja andra
statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet (21 §).
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3

Utgångspunkter

Utredningens överväganden och förslag med anledning av direktiven
(se bilaga 1) återfinns i kapitel 4. I det här kapitlet redovisas underlag
för förslagen fördelade på fyra delavsnitt som behandlar:
– situationen när det gäller bostadsbyggande och -planering i kommunerna i dag,
– Boverkets förslag till hur bostadsbyggnadsbehovet ska bedömas
och remissreaktionerna på det förslaget,
– utredningens dialog med kommuner och regionala företrädare, och
– hur bostadsfrågor behandlas på regional nivå i det offentliga
Sverige.
Det redovisade underlaget kompletterar den bakgrund och verklighetsbeskrivning som ges av direktiven och bildar tillsammans med
dessa utredningens utgångspunkter för överväganden och förslag.

3.1

Läget i landet

Det påbörjas för närvarande bostäder i en omfattning som möter
befolkningstillväxten i landet som helhet på medellång sikt. För
att behovet av bostäder ska kunna mötas i framtiden krävs dock
att byggtakten upprätthålls. Det finns inget som tyder på att
bristande aktivitet hos kommunerna generellt utgör något hinder
för en fortsatt hög byggtakt.
Utredningens direktiv är formulerade mot bakgrund av att bostadsbyggandet i Sverige under lång tid inte har hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen. I direktiven uttrycks också att kommunernas
förutsättningar och ambitioner att genom planläggning möta utveck31
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lingen varierar. Även om beskrivningarna i sak är korrekta så har läget
i båda dessa avseenden förändrats snabbt de senaste åren.
Befolkningen förväntas enligt SCB:s prognos från maj i år öka
med i genomsnitt 102 000 personer per år de kommande tio åren, med
en variation mellan 86 000 och 116 000 personer. Antalet påbörjade
nya bostäder kommer i år att överstiga 70 000. Det är en produktionstakt som – om den upprätthålls – väsentligt överstiger de behov
som långsiktigt följer av befolkningsutvecklingen. Det tillfredsställer
dock inte behoven i närtid. Ackumulerade underskott, regionala skillnader och behovet av att ersätta äldre bostäder med nya gör vidare
att en fortsatt hög takt på bostadsbyggandet är motiverad, särskilt i
storstadsregionerna, för att behovet av bostäder ska kunna mötas.
Nuvarande årstakt, för det fall den upprätthålls under kommande
decennium, motsvarar emellertid behovet av nya bostäder fram till
2025 enligt Boverkets prognos från juli i år.
Vad som begränsar byggtakten mäts sedan 2010 av Konjunkturinstitutet genom frågor till de byggande företagen. Av figur 3.1 framgår att företagen i allmänhet anger att det antingen är efterfrågan på
bostäder och lokaler, eller tillgången på arbetskraft som hindrar ökat
byggande. Sedan slutet på 2014 är det enligt företagen bristen på
arbetskraft som sätter ramarna för hur mycket som kan byggas.
Figur 3.1

Främsta hinder för byggande, viktad svarsfrekvens i procent
för företag med SNI-kod 41 Husbyggande
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Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern.
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Ett snabbt ökat byggande innebär ökad arbetsbelastning och svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens även för kommunerna.
Under den senaste femårsperioden har antalet beviljade bygglov för
nybyggnad ökat med mer än 60 procent.
Någon heltäckande bild av planeringaktiviteten i kommunerna
ger inte offentlig statistik eller de undersökningar som SKL har genomfört.
Andelen kommuner som antar riktlinjer för bostadsförsörjningen
och i den formen tar ställning till framtida behov av bostäder ökar
snabbt. Tabell 3.1 är baserad på uppgifter i länsstyrelsernas bostadsmarknadsanalyser som lämnades till Boverket i juni i år.
Tabell 3.1

Antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen våren 2017
Antal kommuner

Riktlinjer
antagna
senast 2010
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Totalt

23
7
9
8
11
5
7
1
4
14
5
21
7
10
4
10
5
4
4
8
11
178

Förväntas
anta riktlinjer
senast 2018
3
1
4
2
3
5
1
19
1
21
8
1
4
3
2
3
5
1
87

Förväntas sakna
riktlinjer vid
utgången av 2018
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
1
1
2
5
2
1
1
2
2
25

Samtliga

26
8
9
13
13
8
12
1
5
33
6
49
16
12
10
15
10
7
8
15
14
290
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Redovisningen från länen är inte fullständigt samordnad och nuläget i tabell 3.1 kan avse olika tidpunkter under våren 2017. Jämfört
med läget i slutet av 2015, som refereras i utredningens direktiv, har
antalet kommuner med uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjningen ökat väsentligt.
Översiktsplaneutredningen (N 2017:02) har vid samråd angett att
andelen kommuner som i slutet av 2018 har en översiktsplan som är
antagen eller som har förklarats aktuell under innevarande eller föregående mandatperiod kommer att överstiga 90 procent.
Det ska betonas att bostadsbyggandet i landet, och därmed aktiviteten i kommunerna, är mycket ojämnt fördelad. De 25 kommuner
som kommer att sakna riktlinjer för bostadsförsörjningen i slutet av
nästa år är alla utpräglade glesbygdskommuner där nybyggnad av
bostäder är ovanligt.
Av figur 3.2 framgår hur handläggningen av bygglov för bostäder
fördelades över landet åren 2015–2016. Det är i storstadsområdena
och i kommuner med universitet och högskolor det byggs bostäder.
Skillnaden i byggaktivitet avspeglar de stora skillnader som finns
mellan landets kommuner på nästan alla områden. Många kommuner
har en svag skattebas, en arbetsmarknad som är beroende av få företag och svårigheter att attrahera kvalificerad arbetskraft.
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Figur 3.2

Utgångspunkter

Antal permanentbostäder som beviljats bygglov
per 1 000 invånare åren 2015 och 2016

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

35

511

Utgångspunkter

SOU 2017:73

3.2

Boverkets bedömning av
bostadsbyggnadsbehovet

– Boverkets metod för att bedöma bostadsbyggnadsbehovet består av en beräkningsmodell som ska kompletteras med andra
underlag beroende på tillämpning.
– Beräkningsmodellen ger osäkra resultat beroende på osäkerhet
i de befolkningsprognoser som används.
– Remissinstanserna har inga principiella invändningar mot beräkningsmodellen.

3.2.1

Boverkets uppdrag från regeringen

Boverket fick genom regeringsbeslut den 4 maj 2016 i uppdrag att i
samråd med SCB och efter hörande av Tillväxtanalys lämna förslag
till hur framtagandet av återkommande bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet i hela landet ska organiseras, finansieras och regleras. Av förslaget skulle framgå:
– med vilken periodicitet bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet
ska göras,
– i vilken geografisk indelning bostadsbyggnadsbehovet ska bedömas
så att hänsyn tas till behovet i olika delar av landet; sambandet
mellan bostadsmarknad och arbetsmarknad ska ligga till grund
för förslaget i denna del,
– vilken offentlig statistik som behövs som underlag för bedömningarna, och eventuella behov av förändringar i insamlingen av
offentlig statistik,
– vilken eller vilka myndigheter som bör ansvara för beräkningar av
bostadsbyggnadsbehovet,
– kostnaderna för framtagandet och hur dessa kostnader bör finansieras, och
– hur uppdraget till den eller de ansvariga myndigheterna bör regleras.
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I skälen för att ge Boverket uppdraget hänvisade regeringen till den
metod för beräkningar av bostadsbyggnadsbehovet som Boverket
redovisat i rapporten Behov av bostadsbyggande, rapport 2015:18,
och angav att det fanns anledning att överväga om Boverkets metod i
något avseende borde revideras för att leverera resultat som är robusta som underlag för olika tänkbara reformer. Någon tänkt tillämpning av resultaten angavs dock inte.
3.2.2

Boverkets förslag till metod för bedömning
av bostadsbyggnadsbehovet

Boverket redovisade den 23 december 2016 uppdraget i form av
rapporten En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet,
rapport 2016:32. Boverket föreslår där en modell för beräkningar av
det framtida bostadsbyggnadsbehovet som tar sin utgångspunkt i
förändringar i antalet hushåll. I beräkningsmodellen inkluderas även
variabler som representerar avgångar från nuvarande bostadsbestånd,
lediga lägenheter, behovet av en bostadsbuffert samt ett eventuellt
initialt underskott på bostäder. Beräkningsmodellen har stora likheter med den av Boverket tidigare tillämpade.
Vid bedömning av bostadsbyggnadsbehovet anger Boverket att det
behövs en sammanhållen analys bestående av flera delar med modellberäkningen som en central byggsten. Denna analys kan enligt Boverket, förutom beräkningen, exempelvis innehålla information om
förändringar i behovet över tid och information om behovet för vissa
grupper i samhället, till exempel äldre och ungdomar.
Som svar på de olika delfrågorna i regeringsuppdraget lämnar
Boverket följande förslag, citerat ur rapporten.
Bedömningar av det framtida bostadsbyggnadsbehovet ska göras årligen
och prognoshorisonten bör vara tio år.
Den regionala indelning som bedömningen av det framtida bostadsbyggnadsbehovet ska göras på är FA-regionerna, för att sedan summeras
till nationell nivå.
Den officiella statistik som behövs som underlag för bedömningarna
är SCB:s nationella befolkningsprognoser samt det nationella lägenhetsregistret. Dessutom bör SCB:s statistik över lediga lägenheter och rivningar vara underlag till beräkningarna.
Boverket bör vara ansvarig myndighet för bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet.
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Boverket bedömer kostnaderna för framtagandet till mellan 1 och
1,5 miljoner kronor årligen.
Uppdraget bör regleras genom en formulering i Boverkets instruktion, förordning (2012:546).

Det framgår också att Boverket anser att verkets bedömningar ska
redovisas för regeringen i form av en rapport.
Boverket redovisar inte några beräkningar eller bedömningar av
bostadsbyggnadsbehovet i rapporten.
Vad innebär Boverkets förslag?
En modell som beräknar relativ förändring
Boverkets modell är i grunden en beräkning av skillnaden mellan antalet beräknade hushåll och antalet bostäder vid en framtida tidpunkt,
med utgångspunkt i ett antaget jämviktsläge. Med hänsyn till tillgången på data föreslår Boverket att beräkningarna ska ha 2012 som
starttidpunkt. För detta år beräknas antalet hushåll genom att till de
statistiska hushåll som SCB bildar genom att koppla den folkbokförda befolkningen till lägenheter, addera teoretiska hushåll bildade
av de cirka 260 000 personer som inte är folkbokförda på lägenhet.
Dessa beräknade hushåll antas i utgångsläget ha en bostad.
För åren från 2012 fram till i dag beräknas ett nytt antal hushåll på
samma sätt som för 2012. För varje år avläses också förändringen i
antalet bostäder i lägenhetsregistret. Förändringen i antalet hushåll
och förändringen i antalet bostäder jämförs med varandra. Om hushållen ökar snabbare än lägenheterna uppstår ett underskott. För beräkningar framåt i tiden antas befolkningen formera hushåll på samma
sätt (med samma hushållskvoter) som 2012. Bostäderna antas minska i
antal till följd av rivning eller att de tas ur bruk. Figur 3.3 visar hur
modellen fungerar och ger en uppfattning av vad resultatet avspeglar.
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Illustration av tillämpning av Boverkets beräkningsmodell
Antalet hushåll och bostäder 2012 = 100
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Bostadsstock ändring relativt 2012

Bostadsstock schablonmässig minskning

Bostadsbyggnadsbehovet på tio års sikt 2017 i figur 3.3 beräknas
som (105 - 102) + (117 - 92) = 28. Talet 28 saknar enhet i exemplet,
men motsvarar ett antal bostäder vid en verklig beräkning.
Som framgår av figuren kommer resultatet av beräkningarna att
till stor del bero på hur snabbt man antar att bostadsbeståndet behöver förnyas. Antagandet i figur 3.3, att bostadsbeståndet ska förnyas
på 100 år, är väsentligt högre än ett antagande som bygger på statistik över rivningar, vilket Boverket använt vid tidigare beräkningar.
Boverket uttrycker en osäkerhet om vilket antagande som bör göras
för framtiden.
En ”sammanhållen analys”
Boverket återkommer vid flera tillfällen till behovet av en sammanhållen analys som komplement till modellberäkningarna. Något faktiskt förslag till hur denna analys ska utföras och vad den ska tillföra
lämnas inte. Boverket ger dock relativt många exempel som kan
grupperas enligt följande.
– Alternativa modellantaganden där hushållskvoter eller avgångar
av lägenheter varieras med hänsyn till någon potentiell omvärldsförändring eller för att belysa olika scenarier.
– Komplettering med kunskap om faktiska förändringar i (den
nära) framtiden. Det kan röra sig om detaljplaneläget eller kunskap om förändringar på den lokala arbetsmarknaden.
– Fördjupningar kring vissa gruppers bostadssituation.
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Efter kontakt med Boverket står det klart att det som avses inte är
ett systematiskt arbetssätt som tillämpas lika över hela landet varje år.
Det ska snarare uppfattas som en markering av att det behövs ytterligare underlag och bearbetning om det beräknade resultatet ska
användas i någon tillämpning.
Årliga beräkningar på tio års sikt
Boverket beskriver utförligt hur stor osäkerheten varit i de senaste
decenniernas befolkningsprognoser och hur avvikelser på några få
procent på riksnivå kan vara summan av avvikelser på regional nivå
som ibland kan uppgå till fler hundra procent i en viss region. Att det
trots allt föreslås en tidshorisont för bedömningarna på tio år är
enligt Boverket en avvägning mellan allt sämre prognossäkerhet vid
långa tider och behovet av att omfatta tidsperioder som står i relation
till de åtgärder som kan bli aktuella med anledning av resultaten.
Boverkets främsta argument för att göra årliga bedömningar är
prognososäkerheten i befolkningsutvecklingen. Genom att göra återkommande bedömningar kan senast tillgängliga data och prognoser
läggas till grund för bedömningarna.
FA-regioner och Raps befolkningsprognos
Boverket föreslår att bedömningarna av bostadsbyggnadsbehovet ska
göras fördelat på landets FA-regioner. Förslaget motiveras av att överskott på bostäder i en del av landet inte ska kunna kompensera för ett
underskott i en annan del av landet. De regionala beräkningarna summeras sedan till ett nationellt behov. FA-regionerna bygger på pendlingsmönster och reflekterar därför arbetsmarknaden och den yrkesarbetande befolkningens boendemönster.
Boverket föreslår också att befolkningsutvecklingen i respektive
FA-region ska beräknas med det regionala informationssystemet
Raps. I Raps finns fem delmodeller som länkar samman befolkning,
arbetsmarknad, regional ekonomi, bostadsmarknad och en kommunal eftermodell som bland annat inkluderar det kommunala utjämningssystemet. Delmodellerna bygger på kontinuerligt uppdaterad
statistik, SCB:s demografiantaganden och långtidsutredningens antaganden om produktivitetsutveckling per bransch.
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Ett beräkningsunderlag med brister
Samtliga de underlag som Boverket använder vid sina beräkningar är
behäftade med stora och kända svagheter.
SCB:s befolkningsprognoser har historiskt visat på betydande
avvikelser från faktiskt utfall. Boverket redovisar hur prognosen från
2002 underskattade befolkningsökningen till 2010 med 46 procent.
Avvikelserna på FA-regionnivå under samma tidsperiod är inbördes
mycket olika. De varierade mellan en underskattning på 81 procent
och en överskattning på 129 procent.
Hushållsbildningen så som den framstår baserad på folkbokföring
reflekterar inte hur människor bor, vilket gör att antagandet om att
ett registerhushåll motsvarar en bostad inte är korrekt. Även om samtliga personer var folkbokförda på lägenhet, vilket de inte är, finns felaktigheter i folkbokföringen som avspeglar medvetna eller omedvetna
felaktigheter i anmälningar till Skatteverket.
Bostadsbeståndet i lägenhetsregistret ökar sedan 2012 snabbare
än vad som är motiverat med hänsyn till nytillkomna bostäder och
permanentning av fritidshus. Ett skäl till detta är att det rapporteras
in befintliga lägenheter som inte fanns med när registret togs i bruk
2012. Den redovisade bostadsstocken ökar därför snabbare än det
faktiska antalet bostäder. Samtidigt saknar nära 300 000 bostäder i
flerbostadshus folkbokförd befolkning, vilket kan bero på felaktig
folkbokföring, dubbel bosättning, att det är fråga om specialbostäder
eller att kommunerna inte tar bort rivna lägenheter ur registret.
Kostnader och finansiering
Boverket anger en årskostnad för myndighetens arbete med att ta
fram bedömningar till mellan 1 och 1,5 miljoner kronor. Av detta
anges en tiondel avse inköp av statistik från SCB. Vilka analyser
som Boverket anser sig kunna göra inom ramen för de angivna beloppen framgår inte. Något förslag till finansiering lämnas inte.
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Ett instruktionsgivet uppdrag
Boverket föreslår att myndigheten i sin instruktion får inskrivet att
man årligen ska redovisa sin bedömning av bostadsbyggnadsbehovet
i en rapport till regeringen. Formen för reglering ger Boverket fritt
utrymme att välja metod och ambitionsnivå för att lösa uppgiften.
Remissinstansernas synpunkter
Boverkets rapport sändes i januari 2017 på remiss av Näringsdepartementet fram till den 14 april. Remissinstanserna utgjordes huvudsakligen av länsstyrelser och regioner. Inga kommuner fanns upptagna
på remisslistan. Remissvaren och en remissammanställning finns
tillgänglig i Regeringskansliet, dnr. N2016/08167/PBB.
Remisstiden sammanföll med att denna utrednings direktiv beslutades och blev offentliga. Några remissinstanser, men långt ifrån alla,
har formulerat sina remissvar i relation till den tänkta tillämpning av
Boverkets bedömningar som framgår av direktiven. Redovisningen
nedan lyfter fram vissa för utredningen relevanta aspekter men utgör
inte en sammanfattning av remissutfallet.
Beräkningsmodellen är inte kontroversiell
Få remissinstanser har synpunkter på Boverkets modell för beräkningar. Det implicita antagandet att bostadsmarknaden var i balans
2012 ifrågasätts av några, och SCB för ett resonemang om hushållsprognoser som alternativ till fasta hushållskvoter.
De regioner som gör egna bedömningar, t.ex. Stockholm och
Skåne, lyfter fram fördelarna med de egna sätten att arbeta.
Behovet av en samlad analys får stöd
Flera remissinstanser lyfter fram den samlade analysen eller någon
form av fördjupning som en nödvändig del av en bedömning av bostadsbyggnadsbehovet. Särskilt de remissinstanser som lämnar synpunkter på Boverkets bedömningar som underlag för kommunal
planering framhåller att ett sådant underlag måste kompletteras med
uppgifter som rör regionala och kommunala förhållanden. Flera
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remissinstanser anser att analysen eller fördjupningen bör göras på
regional och lokal nivå.
Synpunkter på periodicitet och tidshorisont
Få remissinstanser kommenterar periodiciteten och de som gör det
noterar att årliga bedömningar innebär att det tillkommer nytt underlag oftare än det finns praktisk möjlighet att dra nya slutsatser. De
remissinstanser som kommenterat tidshorisonten tio år anser att den
är för kort.
FA-regioner ger upphov till reaktioner
Många remissinstanser har synpunkter på användandet av FA-regioner. Vissa ifrågasätter utgångspunkten att FA-regioner är en lämplig
grund för analyser av bostadsmarknader, men de flesta ser svårigheter
när det gäller tillämpningar på regional och lokal nivå. Avvikande uppfattning har länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Östergötland
som i tidigare regeringsuppdrag arbetat med bedömningar på FAregionnivå.
Brister i beräkningsunderlaget bekräftas
Remissinstanserna bekräftar de brister som finns i SCB:s befolkningsprognoser och vissa ifrågasätter starkt om bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet baserat på dessa underlag kan ligga till grund
för planering.
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3.3

En utredning i dialog

Utredningen har träffat företrädare för samtliga länsstyrelser och
regioner och mer än 200 kommuner och fört dialoger om utredningens uppdrag. Utredningen drar av dialogerna några övergripande slutsatser:
– Kommunerna har förväntningar på att staten ska bidra till ökat
bostadsbyggande på andra sätt än genom bedömningar av
bostadsbyggnadsbehovet.
– Boverkets underlag måste landa i ett sammanhang där det kan
möta andra planeringsunderlag.
– Bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet som presenteras på
FA-regionnivå kommer att få svårt att hitta mottagare.
– En tillämpning av Boverkets bedömningar inom olika delar av
staten skulle bidra till att ge bedömningarna legitimitet och
tillfredsställa en allmän önskan från kommunerna om ökad
statlig samordning.

3.3.1

Genomförande

Dialogmöten med kommuner
För att så långt det är möjligt fullfölja direktivens intentioner om att ta
fram förslag i dialog skrev utredaren i februari 2017 ett brev till samtliga länsstyrelser och regioner med en begäran om hjälp att identifiera
tillfällen då kommunerna inom respektive län möts kring samhällsbyggnadsfrågor och att, i det fall länsstyrelsen/regionen stod som
organisatör, ge utredningen utrymme på dagordningen vid sådana
möten. Av brevet, som också sändes för kännedom till samtliga kommuner, framgick att ”utredningens huvuduppdrag är att genom dialog
finna formerna för hur det offentliga Sverige på alla nivåer ska ha en
gemensam och uppdaterad bild av bostadsbyggnadsbehovet i alla delar
av landet”. Brevet besvarades av länsstyrelser och/eller regioner i hela
landet och ledde till att utredningen under perioden 30 mars till
19 juni medverkade vid möten där samtliga landets kommuner varit
inbjudna att delta. Även med reservation för att det inte vid varje
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tillfälle varit möjligt att stämma av deltagarlistor mot verklig närvaro
har utredningen träffat mer än 200 av landets 290 kommuner.
Mötena med kommunerna genomfördes under varierande förutsättningar. I vissa fall har det rört sig om tjänstemannamöten för
planerare eller kommundirektörer, medan det på andra håll varit
politiker som varit samlade. Mötestiden varierade från 30 minuter till
tre timmar. Allteftersom utredningsarbetet fortskred kunde frågeställningar från tidigare möten berika dialogen vid senare möten.
Även om förutsättningarna gjorde varje möte unikt fanns det en
gemensam grundform som utvecklades något över tiden. Utredningen
presenterade sitt uppdrag och efterhand också remissreaktionerna på
Boverkets rapport samt utkast till förändringar i BFL. Presentationen
avrundades genomgående med två frågor:
– Givet att Boverket får i uppdrag att göra bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet på FA-regionnivå, hur skulle bedömningarna
kunna tas emot och fördelas i FA-regionen/kommunen och hur
skulle de hanteras i den kommunala planeringen?
– Hur ser ni på Boverkets bedömningar när det gäller tidsperspektiv och intervall?
Den påföljande dialogen kom i de allra flesta fall att behandla väsentligt fler frågor än dessa. Synpunkter och frågor noterades och sammanställdes till minnesanteckningar vars innehåll och omfattning
speglar både förutsättningarna för mötet och de närvarandes faktiska
reaktioner på presentationen.
Övriga möten och externa kontakter
Motsvarande dialogmöten, med en inledande presentation och en
efterföljande diskussion, har hållits med länsstyrelserna i tre olika
personuppsättningar; länsråden, avdelningschefer med ansvar för samhällsplanering och med planerare. Utredningen har på motsvarande
sätt fört dialog med regionerna vid regeringens Forum för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft, både med tjänstemän och med
politiker. Vidare har utredningen mött Miljö- och samhällsbyggnadsrådet i Stockholms län samt SKL:s beredning för samhällsbyggnad.
På initiativ från olika kommuner har utredningen mött kommungrupperingar i Mälardalen och i Småland, samt tre enskilda kom45
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muner. Utredningen har själv tagit initiativ till att få delta vid möten
med regionala företrädare i Östra Mellansverige. Tillsammans med de
kommunala dialogerna har totalt 35 möten i dialogform genomförts.
Vid sidan av dessa möten har utredningen också träffat andra
aktörer för att få deras synpunkter på hela eller delar av uppdraget.
Utredningen har träffat Boverket för att få myndighetens syn på
hur det uppdrag som utgör utredningens arbetsförutsättning kommer att påverka Boverkets arbete.
Vid det utredningssammanträde då remissvaren på Boverkets
rapport diskuterades var företrädare för Boverket, SCB och Tillväxtverket inbjudna för att hjälpa utredningen att dra slutsatser av de synpunkter som framkommit.
Utredningen har träffat tjänstemän vid Tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting för att inhämta kunskaper
om hur man där arbetar med bedömningar av framtida bostadsbyggnadsbehov i dialog med regionens kommuner.
Initialt träffade utredningen också tjänstemän på SKL för att få
deras syn på uppdraget och formerna för det nära samarbete som förutsätts i direktiven. Resultatet av detta blev SKL:s expertmedverkan i
utredningen.
3.3.2

Resultat

För att förstå och tolka utfallet av dialogerna med landets kommuner
är det viktigt att minnas förutsättningarna. Utredningen har tagit
initiativ till en dialog kring en mycket specifik fråga – bostadsbyggande – med utgångspunkt i en teoretisk modell för att beräkna
behov. Denna utgångspunkt för en dialog är inte relevant för en
mycket stor del av landets kommuner.
I en tredjedel av landets kommuner har det de senaste tio åren
byggts mindre än tio nya bostäder om året. För ett bostadsbyggande
av den omfattningen är en kvantitativ demografisk analys inte ett
väsentligt planeringsunderlag. De småhus som i första hand är det
som byggs tillkommer till följd av beslut i enskilda hushåll. Detta
byggande kompletteras med långa mellanrum av något enstaka flerbostadshus, där genomförandefrågorna i varje projekt överskuggar
de långsiktiga planeringsunderlagen.
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I 65 kommuner, drygt 20 procent, byggdes det under det senaste
decenniet mer än 100 nya bostäder per år. I dessa kommuner finns
det en god förståelse för behovet av långsiktiga demografiska modeller, men där finns också både modeller och kompetens tillgängliga
lokalt. I Stockholms län, där en tredjedel av alla nya bostäder byggdes mellan 2007 och 2016, finns dessutom en sedan länge etablerad
regional organisation för analys av behov och diskussion om fördelning mellan länets kommuner.
Mot denna bakgrund får man förstå att huvudbudskapet från kommundialogerna inte är svaret på utredningens frågor, utan i stället en
motfråga; vad ska det här vara bra för?
Eftersom dialogerna trots allt bidragit till att forma de överväganden och förslag som lämnas i betänkandet redovisas de synpunkter
som framkommit relativt utförligt. Det är inte en redovisning som
möter vetenskapliga krav på fullständighet och exakthet och de olika
synpunkterna kopplas inte till specifika kommuner, länsstyrelser
eller regioner.
Övergripande kritiska synpunkter
Det är andra faktorer än prognoser och planering
som styr bostadsbyggandet
Vid flera dialoger framfördes synpunkter som mera allmänt och oberoende av utredningens uppdrag ifrågasatte det meningsfulla i att
genom långsiktig offentlig planering skapa förutsättningar för bostadsbyggande. Synpunkterna kretsade kring två tankelinjer. Den
första kan sammanfattas med att det är marknaden som styr. I mindre
kommuner kan det innebära att det är när det lokala företaget behöver
nyanställa som det behövs bostäder, medan när samma företag går
dåligt uppstår ett överskott. Företaget är beroende av en internationell
marknad i konkurrens som ingen kommunal planering kan förutse.
Större kommuner har upplevt hur de trots omfattande planering och
dokumenterade behovsanalyser ställs inför byggföretag som väljer att
inte bygga till följd av sina egna förväntningar på avkastning.
Den andra tankelinjen handlar om var kommunen ska satsa, dvs.
att det finns begränsade resurser. Den personal som finns måste ägna
sig åt genomförandefrågorna i dialog med byggföretagen när det finns
en efterfrågan på att bygga i kommunen. Att avsätta tid och personal
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åt långsiktig planering som endast sällan leder till genomförande går
inte att motivera.
Staten borde göra annat för att stödja bostadsbyggandet
En mycket stor del av dialogerna har dominerats av kommunernas
synpunkter på vad staten borde göra för att stödja ett ökat bostadsbyggande. Många har påpekat att bristen på demografiska prognoser
inte är det som begränsar byggandet. Bland det som återkommande
nämns är regler som ger kommunerna större utrymme att besluta
om byggandet, där strandskyddet är det som oftast kommer upp.
Andra kommuner lyfter behovet av statlig samordning mellan olika
sektorer som den viktigaste uppgiften för regeringen. I en stor del av
landet är finansieringsfrågorna det man vill att staten prioriterar och
den fråga som nämns oftast är redovisningsreglerna, som innebär att
nyproducerade bostadshus måste redovisas till ett värde som är lägre
än produktionskostnaden, vilket enligt flera kommuner förhindrar
allt bostadsbyggande.
Positiva synpunkter kopplade till utredningsuppdraget
Vid ett antal dialoger, har synpunkter framförts på att kommunerna
borde få lätt tillgång till statliga data för att själva kunna utföra de
analyser som de själva anser sig behöva, var och en eller tillsammans
med grannkommuner. Ibland har detta kombinerats med önskemål
om att nationella myndigheter borde göra fler och mera genomgripande analyser nedbrutna på kommunal nivå för att ge kommunerna
ett beslutsunderlag av god kvalitet. Vid Forum för hållbar regional
tillväxt framfördes direkta önskemål om att regioner och kommuner
kostnadsfritt bör få ta del av data från i första hand SCB och Lantmäteriet, vilket ligger i linje både med den finansieringsmodell för
grunddata som Ekonomistyrningsverket tagit fram på regeringens
uppdrag (rapport 2017:54) och den satsning på öppna data som
regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2018.
Flera kommuner har lyft fram att det väsentliga användningsområdet för prognoser av den typ Boverket tagit fram vore mellan
nationella myndigheter. I det fall Boverket gör en bedömning av att
behovet av nya bostäder är stort så bör det få genomslag i hur andra
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myndigheter ser på behovet av statlig service eller infrastruktur,
liksom hur staten i andra roller värderar konkurrerande markanvändning. Synpunkterna liknar kritiken från dem som efterfrågar statlig
samordning, men har en positiv grundhållning till att staten engagerar sig i planering. Genom att staten samordnar sig och förhåller
sig till samma bedömning av behovet av bostäder kan staten bidra till
att bostadsbyggande kommer till stånd. Vid några dialoger har frågan
ställts om staten är beredd att koppla statliga finansiella åtaganden
till Boverkets bedömningar.
Synpunkter direkt riktade mot utredningsuppdraget
Nedan redogörs för de svar som lämnades på utredningens i förväg
formulerade frågor.
Synpunkter på vem som ska ta emot och fördela Boverkets underlag
Att direktiven anger att Boverkets bedömningar ska presenteras på
FA-regionnivå har påverkat kommunernas möjlighet att besvara frågan om en lämplig hantering. De mellankommunala samarbeten som
finns etablerade oberoende av länsgränser har i inget fall överensstämt
med FA-regionindelningen. Sådana samarbeten där bostadsbyggande
är eller skulle kunna vara en naturlig fråga på dagordningen finns t.ex. i
Norrbotten (Boden, Luleå, Kalix, Piteå, Älvsbyn), Dalarna (Falun,
Borlänge), Mälardalen (Enköping, Eskilstuna, Strängnäs Västerås),
Småland (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo) i Skånes olika ”hörn”
och i GR, som också är regionplaneorgan enligt PBL.
Först när utredningen tydligt markerat att FA-regionindelningen går att ifrågasätta har det varit möjligt att få konkreta synpunkter vid dialogerna. Flera kommuner har då velat ha ett underlag individuellt anpassat för den egna kommunen. I det fall den
etablerade länsindelningen har diskuterats har röster talat både för
regionen och för länsstyrelsen som mottagarare av Boverkets underlag. Vad som förordas reflekterar närmast hur utvecklad och etablerad regionens roll är i länet.
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Synpunkter på Boverkets underlag
Det var inte möjligt att vid alla dialoger komma till en konkret diskussion om Boverkets underlag, med hänsyn till att de närvarande valde
att lyfta fram andra frågor. De synpunkter som lämnades är dock av
särskilt värde eftersom inga kommuner fanns bland remissinstanserna till Boverkets rapport. Samtidigt har inte dialogerna som form
gett förutsättningar för en djupare metodologisk diskussion.
Den aspekt som lyftes i särklass oftast var kritik mot att utgå från
en indelning av landet i FA-regioner. Kritiken handlade om att bostadsbehoven måste behandlas mycket mera lokalt, i klartext i olika
delar av kommuner, att indelningen skapar problem i förhållande till
andra etablerade indelningar, och att utgångspunkten att pendlingsmönster och bostadsmarknader reflekterar varandra i grunden är felaktig. Bakom den sistnämnda uppfattningen ligger bl.a. att i vissa
kommuner är bostadsbyggnadsbehovet främst kopplat till äldres
behov av tillgängliga bostäder i goda servicelägen.
En annan aspekt som lyftes vid flera tillfällen var tidsperspektivet
tio år i Boverkets underlag. Såväl synpunkter på att det krävs längre
planeringshorisont som att det är behoven på kort sikt som är intressanta framfördes.
Det faktum att befolkningsprognoserna som ligger till grund för
Boverkets beräkningar visat sig vara osäkra och inte haft förmågan
att förutse de snabba förändringarna av migrationen lyftes vid några
tillfällen. För många kommuner är de många nyanlända den enda
grupp som motiverar ett bostadsbyggnadsbehov och ett planeringsunderlag som inte förmår prognosticera hur många de nyanlända är,
och om de långsiktigt kommer att vilja bo kvar i kommunen, är då
inte av något värde.
I några kommuner med tydliga säsongsvariationer, typiskt kommuner med fjällturism, liksom i gränskommunerna mot Norge, ger ett
underlag baserat på folkbokförd befolkning inte en rättvisande bild.
Vid några dialoger framfördes att det Boverkets underlag visar
(eller borde visa) inte är ett behov av nybyggnad, utan snarare ett
mått på behovet av ett tillskott av bostäder. Beroende på sammanhanget handlade det om att en kommun har att hantera permanentning av fritidshus eller motsatsen, att permanenta bostäder övergår
till fritidsändamål; att ombyggnad av befintliga bostadshus kan ge
fler lägenheter; att ombyggnad av institutioner till bostäder eller om-
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vänt förändrar utbudet (men också behovet), liksom i några fall att
en ökning, temporär eller permanent, av antalet inneboende också
löser många hushålls bostadsbehov.
Övriga synpunkter
Framför allt sedan utredningen i samband med senare dialoger visat
exempel på tänkta förändringar i BFL framkom synpunkter på lagstiftningen och dess funktion i praktiken.
Från flera kommuner markerades att bostadsförsörjningsplaneringen har sin centrala betydelse i att identifiera behoven hos de grupper som inte kommer att få sina behov tillfredsställda på marknaden.
Nybyggnad av bostäder i förhållande till dessa grupper är sällan en
förstahandslösning. Att stärka betoningen av bostadsbyggande i
lagen, i linje med utredningens uppdrag, är därmed olämpligt.
Relationen mellan riktlinjerna för bostadsförsörjning och översiktsplanen kommenterades i flera fall. I kommuner där behovet av
nybyggnad är begränsat uppkommer frågan på vilket sätt riktlinjerna
ska kunna kopplas till översiktsplanen om ingen mark utanför redan
etablerad bebyggelsestruktur behöver tas i anspråk. I andra fall sågs
kopplingen redan som etablerad och självklar.
Vid flera dialoger ställdes utredningen inför beskrivningen av såväl
riktlinjerna som översiktsplanen som dokument där politiska visioner
avspeglas, snarare än faktiska styrdokument för genomförande. Ett
exempel som återkom var att ett politiskt mål om befolkningstillväxt
antas på en övergripande nivå, och att detta mål sedan blir en instruktion till tjänstemän vid framtagande av riktlinjer respektive översiktsplan. I andra fall ger riktlinjerna uttryck för beräknade behov, medan
översiktsplanen avspeglar en politiskt önskvärd förändring.
Länsstyrelsernas och regionernas synpunkter
Övergripande och gemensamt
Utredningen har träffat länsstyrelser och regioner i särskilda forum
med respektive kategori närvarande i olika personkonstellationer,
men länsstyrelser och regioner har också varit representerade vid de
möten utredningen har haft med kommunerna. Det brev utredningen
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ställde till regioner och länsstyrelser för att få hjälp att träffa kommunerna avspeglar att bostadsfrågan på regional nivå i Sverige inte
har någon självklar hemvist. En enkel bild ges av vilka som tog på sig
att arrangera utredningens kommundialoger.
– I åtta län stod länsstyrelsen som inbjudare.
– I elva län stod regionen som inbjudare.
– I Västra Götaland informerade utredningen om sitt uppdrag vid
ett av länsstyrelsen organiserat arrangemang, medan dialogmötena
genomfördes vid delregionala träffar i regi av kommunalförbund.
– I Stockholm, där länsstyrelsen är regionalt utvecklingsansvarig
och landstinget är regionplaneorgan, skedde dialogerna med
kommunerna i regi av Storsthlm, den ideella förening som alla
länets kommuner är medlemmar i, samt vid möte med Miljö- och
samhällsbyggnadsrådet, som länsstyrelsen samordnar.
I några län finns ett etablerat samarbete kring bostadsfrågor mellan
länsstyrelse och region, medan det i andra län saknas helt, ofta beroende på att regionen är nybildad och inte har någon kompetens på
området.
Gemensamt för de regionala företrädarna är att de visar större
förståelse för det nationella intresset av att ha en uppfattning om bostadsbyggnadsbehovet. Det är också uppenbart att det finns en
osäkerhet och i vissa fall en frustration kopplad till vilka förväntningar det finns från regeringen på agerande från respektive organisation. Det rör sig i ett givet län om väldigt få personer som arbetar
med bostadsfrågor och bara i de allra största länen finns det resurser
för att bedriva analys- och utredningsverksamhet parallellt.
Specifika synpunkter från länsstyrelserna
Länsstyrelserna har i dag regeringens uppdrag att följa upp bostadsmarknaden och bostadsplaneringen i länet och uppfattar med rätta att
de senaste årens ändringar i BFL och inte minst tillägget i länsstyrelseinstruktionen har gett dem en tydligare roll på bostadsområdet.
Länsstyrelserna är de som i dag sammanställer kommunernas svar
på Boverkets bostadsmarknadsenkät i länsvisa analyser. Länsstyrel-
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serna är därför de som lyfter frågan om relationen mellan dessa behovsanalyser och de bedömningar som Boverket kommer att utföra.
När det gäller analys och redovisning av bostadsbehov på FAregionnivå skiljer de länsstyrelser som tidigare haft uppdrag från
regeringen att göra bedömningar av bostadsbehovet i sina län ut sig
genom att vara positiva till FA-regioner. Deras erfarenhet är att
”nya” sätt att presentera bedömningar gett upphov till vitala diskussioner mellan kommunerna. Övriga länsstyrelser uttrycker liknande
uppfattningar som kommunerna i respektive län.
Specifika synpunkter från regionerna
Regionerna har genom den av regeringen beslutade strategin för
hållbar och regional tillväxt och attraktionskraft, där det regionala
och regionöverskridande perspektivet i den fysiska planeringen och i
planeringen av bostadsförsörjningen lyfts fram, fått stöd för att ta in
bostadsfrågorna i sitt arbete. Regionernas företrädare ser alla positivt
på att den ekonomiska och fysiska planeringen och planeringen för
bostadsförsörjningen integreras. Samtidigt har inte alla regioner ett
tydligt mandat att arbeta med bostadsfrågan och från flera håll efterfrågas en reform baserad på Bostadsplaneringskommitténs förslag,
som skulle ge regionerna en mycket tydlig roll.
De regioner som har en lokal accept för att arbeta med bostadsfrågor upplever det som självklart att det är regionerna som ska ta
hand om Boverkets underlag och i dialog med kommunerna fördjupa
och komplettera underlaget som en del av uppgiften att föra in en
regional dimension i den kommunala planeringen.
3.3.3

Slutsatser

Här redovisas kort några övergripande slutsatser av de genomförda
dialogerna som utgör ingångsvärden för de fortsatta övervägandena.
• Det finns ingen efterfrågan på nationellt beräknade värden på bostadsbyggnadsbehov. I stora delar av landet är denna typ av information lågt prioriterad och i andra delar gör man redan liknande
beräkningar i dag. Det finns en efterfrågan på data som möjliggör
egna kalkyler och att få hjälp i form av metodstöd och möjligen
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tematiska analyser, men rena siffersatta resultat kommer inte att
få en tillämpning, åtminstone inte i hela landet.
• Boverkets underlag måste landa i ett sammanhang där det kan
möta andra planeringsunderlag. Om syftet med Boverkets underlag är att det ska påverka den kommunala planeringen måste det
kombineras med andra uppgifter för att upplevas som legitimt.
Detta gäller även om underlaget i sig skulle ha sådan kvalitet att
det inte kan ifrågasättas. Uppgifter om olika hushålls behov, förväntningar på ekonomisk utveckling och det lokala näringslivets
framtid, liksom bedömningar av sannolikheten för kommande
infrastrukturinvesteringar, är sådant som behöver adderas till den
demografiska beräkningsmodellen. Om detta är alla, inklusive
Boverket, överens.
• Ett underlag som presenteras på FA-regionnivå får mycket svårt
att få genomslag. Dialogerna har visat att det finns ett mycket
svagt intresse lokalt för Boverkets bedömningar och om de då
redovisas på en nivå där ingen identifierar sig som mottagare, är
det svårt att se att de skulle kunna nyttiggöras överhuvudtaget.
Utredningen drar av dialogerna slutsatsen att en annan nedbrytning av den nationella bedömningen bör göras.
• Statens egen tilltro till Boverkets bedömningar påverkar genomslaget lokalt. Om Boverkets underlag ska få någon påverkan på
lokala beslutsfattare – tjänstemän och politiker – är det rimligt
att även den nationella nivån låter sig omfattas av bedömningarna
genom att fler myndigheter tar del av och förhåller sig till
resultaten.

3.4

Bostadsfrågor på regional nivå

– Bostadsfrågans regionala aspekter behandlas i dag i många olika
forum och former.
– Det förslag Bostadsplaneringskommittén lämnat om en regional fysisk planering löser den samordning av bostadsplanering
mellan olika nivåer som denna utredning behandlar.
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I utredningsdirektiven konstateras att det finns en regional dimension i dagens bostadsförsörjningsplanering. Att bostadsmarknader
blir större än kommuner och att bostadsförsörjningen därför behöver
övervägas i ett regionalt perspektiv är närmast trivialt. Vem som ska
göra dessa överväganden; respektive kommun, kommuner i samverkan, ett regionalt kommunalt organ eller kanske länsstyrelsen, har
besvarats på olika sätt vid olika tidpunkter i olika delar av landet.
I detta avsnitt redovisas först något om hur frågor om bostadsförsörjning på regional nivå hanteras i dag. Redovisningen är inte
uttömmande men är avsedd att ge en aktuell bild av läget. Därefter
redovisas innehållet i Bostadsplaneringskommitténs betänkande En
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, SOU 2015:59, som innehåller förslag som skulle kunna innebära en samlad lösning på hur arbetet med bostadsförsörjning ska
bedrivas på regional nivå.
3.4.1

Bostadsförsörjning på regional nivå i dag

Regionfrågan
Indelningskommittén redogör i betänkandet Regional indelning,
SOU 2016:48, för de senaste 25 årens utredningar med siktet inställt
på att reformera den regionala organisationen av Sverige. Indelningskommittén hade själv att föreslå en indelning av landet i färre län och
landsting. Den geografiska indelningen av landet har varit en av de
tre frågor som stått i centrum för utredningsintresset. De två andra
är ansvarsfördelningen mellan staten och regionala organ styrda av
direkt valda politiker och samordningen av den sektorsindelade statliga förvaltningen på regional nivå. Ingen av dessa tre frågor har fått
någon långsiktig lösning trots återkommande försök.
Den utredning som hade att hantera alla frågorna var Ansvarskommittén som i sitt slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation
med utvecklingskraft, SOU 2007:10, konstaterade att den regionala
samhällsnivån är oöverskådlig och splittrad, med ett stort antal aktörer med oklara och ofta överlappande uppgifter och en regionindelning som skiftar från sektor till sektor och som ytterligare försvårar
samordning, samtidigt som behovet av en fungerande regional nivå
har ökat.
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Kommittén föreslog en ny regional samhällsorganisation med
tydligare roller och uppgiftsfördelning och en gemensam regionindelning för staten och den kommunala sektorn. Kommittén föreslog bl.a.
att landstingen skulle ersättas av direktvalda regionkommuner med ett
sammanhållet ansvar för regional utveckling och hälso- och sjukvård.
När det gällde regional utveckling konstaterade kommittén att
ansvaret för uppgifter med anknytning till regional utveckling var
splittrat på alltför många aktörer, att uppgiftsfördelningen varierar
från län till län samt att dagens länsindelning var dåligt avpassad för
en effektiv regional utvecklingsplanering. Kommittén ville därför föra
samman ett antal uppgifter till ett bredare, mer tvärsektoriellt regionalt utvecklingsuppdrag, som ett komplement till den dominerande
sektorspolitiken och som en förbindelse mellan sektorer av betydelse
för hållbar utveckling och tillväxt. Detta regionala utvecklingsuppdrag ville kommittén ge till de nybildade regionkommunerna. Samtidigt ville kommittén renodla länsstyrelsernas uppgifter till ett utvecklat myndighetsuppdrag med fokus på statlig samordning, tillsyn,
tillstånd och annan rättstillämpning samt uppföljning, utvärdering
och tvärsektoriell kunskapsbildning. Förslagen kom inte till genomförande.
Indelningskommittén fick i juni i år tilläggsdirektiv som innebär
att inte heller den här utredningen kommer att leda till en förändrad
regional indelning av landet. Därmed befinner vi oss i ett läge med
21 län och 20 landsting där ansvarsfördelningen för olika frågor varierar över landet. När det gäller Gotland har kommunen, som numera
benämns Region Gotland, det ansvar som landstingen har i övriga
landet.
För det som i dag kallas regionalt tillväxtarbete är ansvaret numera
fördelat på 13 landsting, en kommun (Gotland), sex kommunalförbund och i ett län, Stockholm, har länsstyrelsen ansvaret. Vid tidpunkten för färdigställandet av det här betänkandet har landstingen i
Stockholm, Blekinge och Kalmar ansökt hos regeringen om att få ta
över ansvaret för det regionala tillväxtarbetet. Vidare har landstingsfullmäktige i Värmland och Västerbotten beslutat att lämna in en
sådan ansökan och enligt vad utredningen erfarit kommer landstingsfullmäktige i Dalarna och Södermanland att fatta sådana beslut
senast den 30 september i år. Regeringen förväntas behandla samtliga
ansökningar så att ansvaret kan övergå till landstingen från den
1 januari 2019. Därmed skulle den organisatoriska tillhörigheten för

56

532

SOU 2017:73

Utgångspunkter

frågor som rör regionalt tillväxtarbete vara densamma i hela landet
från denna tidpunkt.
Befintlig regional fysisk planering, Stockholmsoch Göteborgsregionerna
Det finns två regionplaneorgan, Stockholms läns landsting och GR.
Nedan följer en beskrivning av hur de behandlar bostadsfrågor.
Stockholm
I Stockholm antog landstingsfullmäktige 2010 regionplanen för
Stockholms län, RUFS 2010, som också utgör länets regionala utvecklingsstrategi beslutad av länsstyrelsen. Planen har tagits fram enligt
förfarandereglerna för regionplanering i PBL. Planen utgör ett samlat
och övergripande mål- och strategidokument för utvecklingsfrågor
och fysisk planering.
När det gäller bostadsfrågan anges i planen bl.a. att för att bostadsförsörjningen i regionen som helhet ska fungera på lång sikt
krävs att varje kommun, utifrån sina förutsättningar, bidrar till bostadsbyggandet. Att kommunerna har en god mark och planberedskap anges som särskilt viktigt, samt att det är angeläget att kommunerna kan planera för ett bostadsbyggande som når upp till det
högre av de två tillväxtalternativ som finns i planen. Av planen
framgår också prognoser för antal bostäder och storleken på den
framtida befolkningen, liksom behovet av bostadstillskott, per kommun och regiondel. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en
ny regionplan, RUFS 2050.
Göteborg
GR, som omfattar 13 kommuner i Göteborgsområdet inklusive
Kungsbacka kommun i Hallands län, har inte antagit någon formell
regionplan. I stället har GR tagit fram Strukturbild för Göteborgsregionen, som utgör en överenskommelse framtagen vid ett antal
rådslag mellan medlemskommunerna om hur den regionala fysiska
strukturen ska utvecklas. Efter beslutet om Strukturbilden har även
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ett rådslag ägt rum om Hållbar tillväxt, som är ett mål- och strategidokument som utgör en grund för kommunernas gemensamma
arbete.
När det gäller bostadsfrågan anges i Strukturbilden bl.a. att förutsättningarna för en uthållig tillväxt stärks om utbyggnaden av bostäder koncentreras till de centrala delarna av Göteborg, välbelägna
delar av det sammanhängande stadsområdet, och till orter belägna i
eller starkt knutna till de regionala huvudstråken. I Strukturbilden
har Göteborgsområdet delats upp i olika delar, såsom t.ex. kärnan
(de centrala delarna av Göteborg), kustzonen och Göta älv. För varje
del anges vad kommunerna kommit överens om. För flera av delarna
tas olika aspekter när det gäller bostadsbyggande upp. Även i Hållbar
tillväxt behandlas bostadsfrågor.
Bostäder och planering i de regionala utvecklingsstrategierna
Regionerna ska enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ta fram en regional utvecklingsstrategi för länets utveckling.
I den tidigare gällande förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete var benämningen på detta dokument regionalt utvecklingsprogram. Vid en översiktlig genomgång av regionernas utvecklingsstrategier framgår att bostadsfrågan berörs förhållandevis ingående i ungefär
hälften av strategierna. I ytterligare några strategier finns bostadsfrågan nämnd.
I Region Skåne har strategin namnet Det öppna Skåne 2030, och
den har tagits fram i dialog med kommunerna i länet. Som ett prioriterat ställningstagande i strategin anges att Skåne ska dra nytta av
sin flerkärniga ortsstruktur och inom ramen för det behandlas
bostadsbyggandet, och vikten av samverkan över kommungränserna, utförligt. Det finns också ett omfattande regionalt samarbete
kring fysisk planering genom Strukturbild för Skåne, som har tagits
fram tillsammans med kommunerna och som samverkar med strategin. Vidare kan nämnas Region Uppsalas Utvecklingsstrategi för
Uppsala län, där behovet av ökat byggande och utveckling av befintligt
bostadsbestånd för att möta befolkningstillväxten tas upp, och region
Dalarnas Dalastrategin – Dalarna 2020, där ökat bostadsbyggande
tas upp som en faktor för att skapa livskvalitet och attraktionskraft.
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Bostäder och planering i den nationella strategin
för hållbar regional tillväxt 2015–2020
Regeringen har antagit en nationell strategi för hållbar regional tillväxt 2015–2020 som ska vara vägledande för arbetet med hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft i hela landet fram till 2020 och
som ska bidra till att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken.
I beskrivningen av strategin anges att den är inriktad på att skapa
goda förutsättningar att bo, arbeta samt etablera företag och verksamheter i hela landet och på så sätt skapa förutsättningar för hållbar
regional tillväxt och ett Sverige som håller samman.
I strategin anges fyra prioriteringar; innovation och företagande,
attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning samt
internationellt samarbete. För prioriteringen attraktiva miljöer och
tillgänglighet är bostadsfrågan en del som behandlas.
I strategin framhålls bl.a. det regionala perspektivet för att uppnå
attraktiva miljöer och tillgänglighet. En del som tas upp i strategin är
fysisk planering och boende. När det gäller dessa frågor anges att det
för att skapa hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker
sambanden inom och mellan regioner krävs en utvecklad mellankommunal, regional och sektorsövergripande samverkan och samplanering, som utgår ifrån ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara perspektiv. Det tas upp att särskilt frågor om fysisk planering
och boendemiljöer behöver tydliggöras i det regionala tillväxtarbetet,
och att det är viktigt att planeringen integreras med utvecklingen av
bl.a. hållbara transportsystem.
Det lyfts fram att med växande funktionella regioner och förbättrad tillgänglighet ökar behovet av ett regionalt och regionöverskridande perspektiv i den fysiska planeringen och i planeringen av bostadsförsörjningen. De regionalt utvecklingsansvarigas ansvar och
medvetenhet om den fysiska planeringens betydelse lyfts också fram
som en viktig aspekt.
Uppdrag till länsplaneupprättarna att bedöma bostadspotential
I mars i år gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för åren 2018–2029. Samtidigt fick regionerna i sina roller som
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länsplaneupprättare i uppdrag att ta fram länsplaner för samma tidsperiod, dnr. N2017/02312/TIF.
Regionerna ska enligt uppdraget beskriva vilka effekter olika infrastrukturåtgärder i länsplanen väntas ge på förutsättningarna för bostadsbyggandet; hur många ytterligare bostäder som åtgärderna bedöms skapa förutsättningar för, i vilket planeringsskede dessa bostäder
befinner sig, när de beräknas vara färdigställda och vilken typ av
bebyggelse det rör sig om. Beskrivningen ska föregås av en dialog
med berörda kommuner och relatera till Boverkets bedömningar av
bostadsbyggnadsbehov. Om effekterna på bostadsbyggandet är betydande och behovet av bostäder i den aktuella kommunen är stort
ska effekterna på bostadsbyggandet redovisas för enskilda objekt.
I redovisningen ska det även ingå en bedömning av vilka effekter på
resandet som den nya bebyggelsen kan ha.
Länsplanerna skulle ursprungligen ha redovisats senast den 31 augusti i år. Redovisningstidpunkten har flyttats till den 31 januari 2018.
Aktuella bostadsuppdrag till länsstyrelserna
Enligt länsstyrelseinstruktionen har länsstyrelserna uppgifter i fråga
om bl.a. regional tillväxt, infrastrukturplanering och hållbar samhällsplanering och boende. Enligt instruktionen ska länsstyrelserna fullgöra vissa sektorsövergripande uppgifter, som bl.a. gäller jämställdhet,
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och förenkling
för företag. Länsstyrelserna ska sedan våren 2017 också i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses. Hur länsstyrelserna
avser att ta sig an denna nya uppgift kommer att redovisas till regeringen senast den 1 oktober i år. Länsstyrelserna har också uppgifter
enligt BFL och enligt förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Länsstyrelserna arbetar även utifrån PBL och bidrar med kunskapsunderlag, råd och
stöd, och ska yttra sig över kommunala planer och överpröva kommunala beslut om bygglov.
Enligt regleringsbrevet för 2017 skulle samtliga länsstyrelser för
respektive kommun inom länet redovisa och bedöma om de har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen som uppfyller kraven i BFL,
eller om de kan antas göra det under mandatperioden 2014–2018.
Länsstyrelserna skulle även redovisa sin bedömning av vilka effekter
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ändringarna i lagen 2014 har haft på kommunernas arbete. Uppdraget har avrapporterats i samband med de regionala bostadsmarknadsanalyserna i juni i år.
Efter ett tidigare uppdrag till landstinget i Stockholms län fick
länsstyrelserna i Uppsala, Östergötlands, Skåne och Västra Götalands
län i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. Behovsbedömningen skulle göras utifrån ett regionalt perspektiv och utarbetas efter
samråd med berörda kommuner, aktörer med regionalt utvecklingsansvar och andra berörda regionala organ. Länsstyrelserna skulle för
de kommuner där man bedömde att det behöver byggas nya bostäder
granska respektive kommuns planeringsmässiga förutsättningar att
förverkliga angivet antal nya bostäder. Granskningen skulle ske med
utgångspunkt i respektive kommuns översiktsplan, detaljplaneläge,
planberedskap och planeringsaktivitet. Länsstyrelserna skulle också
redovisa det antal nya bostäder som tillkommit under vart och ett av
åren 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014 i respektive kommun. Länsstyrelserna skulle slutligen med utgångspunkt i den regionala bedömningen, granskningen av de planeringsmässiga förutsättningarna samt
det historiska bostadsbyggandet göra den analys som utredningsmaterialet motiverar. Uppdragen redovisades till regeringen i november 2015. En uppföljning av bostadsbyggandet i dessa län redovisades
i juni 2017.
Länsstyrelserna har också ett särskilt regeringsuppdrag att stödja
och informera kommuner och andra relevanta aktörer i arbetet med
att underlätta inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga hushåll
och hushåll som i övrigt har svårt att varaktigt etablera sig på bostadsmarknaden samt i arbetet med att motverka hemlöshet och förebygga avhysningar. Uppdraget är en fortsättning på tidigare uppdrag
med liknande inriktning och ska avrapporteras den 31 januari 2018.
Starkare koppling mellan kommunal och regional nivå
Den regionala aspekten i BFL
BFL trädde i kraft 1 januari 2001 och lagen innehöll då tre paragrafer
om bostadsförsörjning, där det bl.a. framgick att en kommun skulle
vara skyldig att planera för bostadsförsörjningen, vid behov i samråd
med andra kommuner. I förarbetena till lagen, prop. 2000/01:26, togs
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behovet av samråd mellan kommuner med en gemensam arbets- och
bostadsmarknad och mellan kommuner i områden med behov av ett
omfattande bostadsbyggande, t.ex. i storstadsområdena, upp som
skäl för att införa ett krav på samråd när det fanns behov av det.
BFL ändrades 2014. Ändringen innebar bl.a. att samråd med andra
berörda kommuner gjordes obligatoriskt. Som skäl för denna ändring
togs i förarbetena, prop. 2012/13:178, upp den stora betydelsen av
det regionala perspektivet när det gäller bostadsförsörjning, både i
tillväxtregioner och i områden med vikande befolkningsunderlag
eller på annat sätt förändrad befolkningsstruktur. Ett mellankommunalt och regionalt perspektiv i arbetet med bostadsförsörjningen
togs upp som en viktig förutsättning för att främja fungerande bostadsmarknader och näringslivets utveckling.
Ny förordning om regionalt tillväxtarbete
I förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete, som har ersatt
en förordning med samma namn från 2007, utvecklas kraven på innehållet i de regionala utvecklingsstrategier som de ansvariga för regionalt tillväxtarbete i respektive län ska utarbeta. En nyhet jämfört med
den äldre förordningen är att kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen ingår bland de underlag som särskilt ska beaktas när en
regional utvecklingsstrategi tas fram.
3.4.2

En möjlig lösning
– Bostadsplaneringskommitténs förslag

Bostadsplaneringskommittén, som var en parlamentarisk kommitté,
hade uppdraget att utreda och vid behov föreslå sådana förändringar
i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar
av landet. I uppdraget ingick vidare att utvärdera hur samordningen av
bostadsförsörjningsfrågorna på regional och kommunal nivå fungerar
och hur nämnda regler förhåller sig till bestämmelserna BFL. Även
samarbetet mellan olika regionala aktörer skulle ses över. Kommittén
skulle bland annat överväga om och hur de regionala planeringsinstrumenten bör stärkas i förhållande till den kommunala planläggningen.
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Kommittén konstaterade i sitt betänkande En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, SOU 2015:59,
att det inte fanns någon given regional nivå för kommittén att utgå
från och att de planeringsslag som berördes av uppdraget hade en
otydlig ansvars- och uppgiftsfördelning på regional nivå. Otydligheten
angavs bestå i en utbredd asymmetri när det gäller valet av ansvariga
aktörer för det regionala tillväxtarbetet och länstransportplanerna
samt valet av kollektivtrafikansvarig myndighet. Det konstaterades
också att mängden planer, program och strategier inom olika sektorer,
återkommande och blandade statliga intressen och en asymmetri av
ansvarsfördelning på regional nivå, inte bidrar till att underlätta en
planering som sakligt sett är nog så svår. Kommittén anförde också
att förändrade omvärldsfaktorer innebär att hänsyn bland annat måste
tas till allt större geografiska planeringsområden. Behovet av planering på regional nivå angavs uppkomma när samhällsutvecklingen
kommer ifatt och växer ifrån gårdagens planering inom kommungränserna. Det konstaterades också att det inte fanns någon enskild
aktör med ansvar för att det råder bostadsbrist eller obalans mellan
efterfrågan och utbud av bostäder i delar av landet och att det därmed
inte heller finns någon som kan samordna eller få till stånd en planering för ökad bostadsförsörjning, när kommunerna inte själva ser
något sådant behov. Kommittén anförde också att staten och statliga
myndigheter inte samordnar sig i tillräcklig omfattning i sina dialoger
med kommunerna och att kommunerna på detta sätt får för många
budskap att förhålla sig till och för många intressen att avväga mot
varandra. Det konstaterades att flera efterfrågar en stat som inte bara
ger restriktioner utan som också förmedlar en viljeinriktning och i
betänkandet beskrivs hur kommuner och aktörer på den regionala
nivån uppfattat att staten ger olika, ibland motstående, budskap.
Kommittén ansåg att bostadsförsörjning och en hållbar utveckling
i hela landet skulle kunna tillgodoses bättre med en regional fysisk
planering. Kommittén såg inte i första hand behov av att lämna förslag inom planeringen för bostadsförsörjning. Utredningsarbetet
visade enligt kommittén tydligt att bostadsförsörjning inte tillgodoses genom sin egen solitära sektorsvisa planering. Den kommunala
planeringen för bostadsförsörjning borde enligt kommittén i stället
betraktas som en planering som följer och är beroende av, men som
också behöver samspela med, andra planeringar.
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Kommittén drog bl.a. slutsatsen att kraven på bostadsförsörjning
och hållbar utveckling bättre kan tillgodoses genom ökad samordning mellan berörda planeringsslag och mellan kommunal, regional
och nationell nivå. Det angavs att en regional nivå placerar in den
fysiska miljön inklusive bebyggelsen i ett större geografiskt sammanhang än vad varje enskild kommun kan göra. Fysisk planering angavs
också i ökad utsträckning påverka en regions utveckling och ansågs
därför ha betydelse för fler än bara enskilda kommuner. Till detta
kom enligt kommittén att flera av de planeringsslag som bedöms ha
en positiv effekt på bostadsförsörjningen bedrivs på regional nivå,
exempelvis planering för transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik.
Kommittén föreslog att bestämmelser om regional fysisk planering
skulle regleras i en ny lag om regional fysisk planering samt att 7 kap.
PBL och lagen om regionplanering för kommunerna i Stockholms
län skulle upphöra att gälla.
Kommittén föreslog vidare att regional fysisk planering skulle
vara ett uppdrag i hela landet och ha länet som indelningsgrund.
Aktören med ansvar för det regionala tillväxtarbetet i varje län föreslogs inom sitt län ha i uppgift att bedriva regional fysisk planering.
I län där länsstyrelsen fortfarande har det regionala utvecklingsansvaret, föreslogs landstinget i stället ha den uppgiften.
Den ansvarige aktören föreslogs ha i uppgift att bl.a. utreda regionala och mellankommunala frågor av betydelse för länets fysiska
miljö och att upprätta, anta och aktualitetspröva ett regionalt fysiskt
program för länet. Programmet för regional fysisk planering, som
inte skulle vara bindande, föreslogs vara vägledande för översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det föreslogs också att vissa uppgifter för länsstyrelsen enligt
PBL skulle upphävas, samt att regeringens möjlighet enligt PBL att
meddela planföreläggande för att samordna användningen av markoch vattenområden som angår flera kommuner skulle upphävas.
Det föreslogs vidare att den aktör som är ansvarig för regional
fysisk planering skulle överta länsstyrelsens uppgifter enligt 3 § BFL
samt att den aktören årligen också skulle genomföra en bostadsmarknadsanalys för länet.
Det föreslogs därtill att de planer, strategier, program och riktlinjer som upprättas inom regional fysisk planering, för regionalt tillväxtarbete, transportinfrastruktur och kollektivtrafik samt kommunal
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översiktsplanering och planering för bostadsförsörjning ska beskriva
hur hänsyn har tagits till och samordning skett med annan planering.
Kommittén ansåg också att regeringen regelbundet och minst en
gång under varje mandatperiod borde besluta om en nationell strategi
för fysisk planering och bostadsförsörjning. En nationell strategi
borde enligt kommittén behandla frågor som har ett tydligt nationellt
strategiskt värde och som syftar till en hållbar utveckling för hela
landet. Regeringen borde också enligt kommittén regelbundet höra
representanter för den regionala och kommunala nivån samt andra
aktörer som regeringen anser är berörda av fysisk planering och bostadsförsörjningsfrågor i landet. Regeringen borde därför enligt kommittén inrätta ett forum som får i uppdrag att behandla bostadsförsörjningsfrågor och fysisk planering utifrån ett framtidsperspektiv, att
tillföra kunskap och att sätta frågan i ett internationellt sammanhang.

3.5

Sammanfattande slutsatser

Utredningens omfattande dialoger liksom andra tillgängliga data ger
bilden av att ett ökat byggande begränsas av bristen på arbetskraft
mer än något annat. Att addera bedömningar av bostadsbyggnadsbehoven från Boverket gör i det perspektivet ingen nytta för att öka
bostadsbyggandet på kort sikt. Utredningen kan dessutom konstatera att sådana bedömningar kommer att vara behäftade med stora
osäkerheter.
Utredningen kan också konstatera att formerna för regional samverkan kring bostadsbyggnadsplanering är svagt utvecklade i stora
delar av landet och att de förslag som skulle förändra den bilden
finns för beredning på Näringsdepartementet i form av Bostadsplaneringskommitténs betänkande.
Utgångspunkterna när utredningen ska formulera sina förslag är
alltså att den fördelning av Boverkets bedömningar som utgör huvuduppdraget på kort sikt inte kommer att ha någon positiv effekt på
bostadsbyggandet och att förslag på längre sikt är svåra att formulera
och bedöma konsekvenserna av med hänsyn till hur fysisk planering
och bostadsplanering på regional nivå kommer att utvecklas.
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Överväganden och förslag

4.1

Att etablera en gemensam bild
av bostadsbyggnadsbehovet
Utredningen lämnar förslag som etablerar följande ordning:

– Boverket beräknar behovet av tillskott av bostäder i hela landet
och presenterar resultaten på länsnivå.
– Regionerna genomför dialoger med kommunerna grundade
på Boverkets beräkningar i syfte att nå en samsyn om behovet av tillskott av bostäder i länets kommuner.
– Kommunerna gör en bedömning av behovet av tillskott av bostäder i den egna kommunen och dokumenterar detta i sina
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Bedömningen i riktlinjerna
ska komma till uttryck i kommunens översiktsplan.
– Regionerna uppmärksammar kommunerna på behovet av samordning av bedömningarna och verkar för att samordning
kommer till stånd.
– Länsstyrelsen följer upp och analyserar hur kommunernas bedömningar förhåller sig till Boverkets beräkningar.
I detta avsnitt redovisas utredningens överväganden och förslag med
anledning av samtliga deluppdrag i de ursprungliga direktiven, som
återfinns i bilaga 1. I avsnitt 4.2 redovisar utredningen några ytterligare överväganden, förslag och bedömningar.
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Inledande överväganden

Från ”fördela” till ”gemensam bild”
Kärnan i utredningens uppdrag är att föreslå hur Boverkets bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska fördelas på kommuner. Formuleringen har ställt utredningen inför betydande utmaningar.
För det första är det svårt att tänka sig vad fördelning av en bedömning innebär. En bedömning är ingen fritt hanterbar materia,
utan är direkt kopplad till den som gör bedömningen. Andra kan
välja att dela en bedömning eller att använda den som utgångspunkt
för egna bedömningar.
För det andra har utredningens arbete gjort det tydligt att Boverket knappast kan göra en bedömning av bostadsbyggnadsbehovet med tillräcklig noggrannhet för att vara relevant för planering
på kommunal nivå. Boverkets bedömning behöver kompletteras
med uppgifter som varierar mellan kommunerna. Det kan t.ex. röra
detaljplaneläget eller förändringar på den lokala arbetsmarknaden.
Det är då inte längre fråga om en fördelning, utan om en lokal komplettering av en nationell bedömning.
För det tredje har kommunerna redan en av lagstiftaren given
uppgift att göra bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet som en
del av sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Att i den situationen fördela en konkurrerande bedömning på kommunerna reser frågan om
de olika bedömningarnas inbördes status. Utredningen har av direktivens formulering om ”bibehållen ansvarsfördelning mellan befintliga aktörer” dragit slutsatsen att regeringen inte önskar förslag som
innebär att staten genom Boverket övertar kommunernas roll och
ansvar. Det innebär att de nationella och kommunala bedömningarna
på något sätt måste kunna samspela och influera varandra.
Utredningen har mot bakgrund av dessa utmaningar funnit för
gott att både vid utformningen av förslag och vid extern kommunikation avstå från att försöka fördela Boverkets bedömningar på kommunerna. Utredningen har i stället formulerat som sin uppgift att
finna formerna för hur det offentliga Sverige på alla nivåer ska ha en
gemensam och uppdaterad bild av bostadsbyggnadsbehovet i alla delar
av landet. Med denna uppgiftsställning som grund har utredningen
ägnat huvuddelen av sin tid åt att söka svaret på hur en sådan gemensam bild ska etableras.
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De dialoger med kommunala företrädare som utredningen genomfört har präglats av en uttalad skepsis mot att Boverket skulle kunna
bedöma bostadsbyggnadsbehovet i den egna kommunen. Samtidigt
finns det en förståelse för behovet av en nationell bedömning och
att summan av de kommunala bedömningarna på något sätt bör relatera till denna. Ansatsen att finna en gemensam bild möter ingen
entusiasm, men kan accepteras av Kommunsverige. Att fördela Boverkets bedömningar direkt på kommuner kan det inte.
I brist på regional fysisk planering
Regeringen har ännu inte tagit ställning till Bostadsplaneringskommitténs betänkande En ny regional planering – ökad samordning
och bättre bostadsförsörjning, SOU 2015:59. I betänkandet finns välgrundade överväganden kring behovet av samordning mellan olika
former av planering, relationerna mellan kommunal och regional planering och de begränsade möjligheterna att med hjälp av kommunal
planläggning tillgodose bostadsbyggnadsbehovet. I betänkandet belyses också statens brist på ansvarstagande för att samordna planeringen
i landet.
Som resultat av sina överväganden föreslog Bostadsplaneringskommittén en obligatorisk fysisk planering på regional nivå med
regionerna som ansvariga. I sin roll som ansvariga för regional fysisk
planering skulle regionerna också ge kommunerna råd, information
och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen och uppmärksamma behov av samordning i frågor om bostadsförsörjning och
verka för att samordning kommer till stånd. Regionerna skulle också
analysera bostadsmarknaden i länet.
Utredningen kan konstatera att om Bostadsplaneringskommitténs
förslag hade genomförts hade de frågor denna utredning har att
behandla knappast formulerats. Det hade då varit uppenbart att
nationella beräkningar av behovet av tillskott av bostäder måste behandlas av regionerna som en del i deras arbete.
Bostadsplaneringskommitténs betänkande är efter remiss under
beredning i Regeringskansliet. Utredningen finner att de iakttagelser
och analyser som gjordes av kommittén är fortsatt giltiga, och de
förslag som lämnades var väl motiverade. Utredningens direktiv är
främst inriktade på behovet av fler bostäder och de förslag som lämnas
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får därför en snäv inriktning på den frågan. Förslagen har dock utformats så att de kan kompletteras med, eller åtminstone inte hindrar,
ett genomförande av Bostadsplaneringskommitténs förslag.
Från bostadsbyggnadsbehov till behov av tillskott av bostäder
Bakgrunden till utredningen är en strävan från regeringen att öka
bostadsbyggandet och det är bostadsbyggnadsbehovet som står i
centrum för direktiven. Utredningens dialogmöten har visat på ett
behov av att närmare överväga begreppet i relation till den kommunala verkligheten.
Det finns ingen definition av bostadsbyggande, men ordet associerar för de flesta till det som i PBL definieras som nybyggnad av bostäder. I offentlig statistik över tillkommande bostäder skiljer man
på tillskott genom nybyggnad och ombyggnad, där tillskott genom
ombyggnad är en nettoredovisning av hur många fler bostäder som
finns efter en ombyggnad.
I statistiken över bostadsbeståndet förändras antalet bostäder
genom ny- och ombyggnad och vid rivningar, men också när fritidshus tas i anspråk för permanentboende.
Det Boverket beräknar när de beräknar bostadsbyggnadsbehov,
såväl i tidigare prognoser som i den senaste metodrapporten, är
skillnaden mellan antalet beräknade hushåll och antalet beräknade
bostäder. Den skillnad som beräkningarna påvisar kan minskas
genom andra åtgärder än nybyggnad, t.ex. ombyggnad eller permanentning av fritidshus.
I de starka tillväxtområdena är nybyggnad av bostäder den helt
dominerande åtgärden för att hantera ett bedömt underskott av
bostäder. I en majoritet av Sveriges kommuner, där behoven av fler
bostäder är mindre och där viljan att investera i bostäder är låg, är
olika typer av ombyggnad för ökad användning av det befintliga
beståndet det främsta, och i vissa fall det enda, sättet att öka antalet
bostäder.
Med hänsyn till att de nationella bedömningarna i praktiken avser behov av tillskott av bostäder och att begreppet tillskott bättre
fångar den verklighet som råder i många kommuner har utredningen funnit att det inte är ändamålsenligt att använda begreppet
bostadsbyggnadsbehov. Utredningen använder därför genomgående
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begreppet behov av tillskott av bostäder i resterande delar av betänkandet.
4.1.2

Boverket beräknar behovet av tillskott av bostäder

Förslag: Boverket får regeringens uppdrag att årligen beräkna
behovet av tillskott av bostäder på tio års sikt och presentera
resultaten på nationell nivå och på länsnivå. Boverket ska på
lämpligt sätt göra resultat och gjorda antaganden tillgängliga för
regioner och länsstyrelser.
Regeringens uppdrag till Boverket tidsbegränsas och utformas som ett särskilt regeringsbeslut.
Utredningens målbild är att det offentliga Sverige på alla nivåer ska
ha en gemensam och uppdaterad bild av behovet av tillskott av bostäder i alla delar av landet. Som ett steg för att förverkliga denna
målbild föreslår utredningen att regeringen ger Boverket ett uppdrag enligt vad som framgår i det följande. Uppdraget avviker från det
Boverket föreslagit i rapporten En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet, rapport 2016:32, som presenterats i kapitel 3.
Boverket gör beräkningar som kompletteras
med regionala och lokala analyser
Den av Boverket presenterade metoden för bedömning av behovet
av tillskott av bostäder består av en tydligt redovisad modell för
beräkningar, vars resultat ska kompletteras med inte närmare redovisade data och analyser till en färdig bedömning. Boverket betonar
med instämmande av remissinstanser och kommuner att en bedömning av behovet av tillskott av bostäder på regional och lokal nivå
kräver analyser och fördjupningar som bygger på kunskap om förhållandena på regional och lokal nivå. Att Boverket skulle göra sådana analyser är inte praktiskt möjligt utan en väsentligt utökad
organisation och därmed väsentligt utökade resurser.
Utredningen bedömer att det finns flera skäl att låta de ytterligare
analyserna utföras på regional och lokal nivå. Det främsta skälet är
att kunskaperna om faktiska förhållanden och förväntade händelser
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blir bättre. Även beslut om vilka fördjupade analyser av behoven för
t.ex. olika typer av hushåll som bör genomföras bör fattas regionalt
eller lokalt för att dessa fördjupningar ska vara relevanta. I många regioner och kommuner genomförs dessutom redan i dag kvalificerade
analyser av bostadsmarknaden där andra parametrar är de Boverket
använder är inkluderade.
För att det lokalt och regionalt ska gå att dra någon nytta av,
eller förhålla sig till, ett underlag från Boverket, krävs att detta är så
generellt uppbyggt att det går att addera ytterligare kunskap som
finns tillgänglig lokalt eller att bygga in Boverkets underlag i befintliga modeller med så enkla handgrepp som möjligt. För utredningen framstår det därför som ändamålsenligt att Boverkets uppdrag begränsas till att utföra beräkningar baserade på tydligt redovisade parametrar.
Boverkets uppdrag preciseras i vissa avseenden
Att beräkna behovet av tillskott av bostäder är en uppgift som ligger
inom Boverkets kompetensområde och myndigheten har också
gjort sådana beräkningar vid ett flertal tillfällen och kan även framdeles göra så med stöd i sin instruktion. Boverkets metodologiska
kompetens har inte ifrågasatts i samband med remissen av metodrapporten. Eventuella motiv för regeringen att styra hur Boverket
går tillväga när beräkningar utförs måste därför sökas i den tilllämpning som följer av utredningens direktiv.
Enligt direktiven ska Boverkets beräkningar utgöra den gemensamma kvantitativa ramen för alla bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet i hela landet, och i förlängningen påverka omfattningen
av den fysiska planeringen för bostäder. Med den ambitionen är det
nödvändigt att Boverkets beräkningar uppfattas som korrekta för att
de ska erhålla legitimitet hos användarna. De data och de prognoser
som Boverket bygger sina beräkningar på innehåller svagheter vilket
innebär ett legitimitetsproblem. Problemet minskar dock inte genom
att regeringen formulerar mer specifika krav på Boverket när det
gäller hur beräkningarna ska utföras.
Ställningstaganden från regeringen i metodfrågor som inte är
ifrågasatta skulle kunna uppfattas som uttryck för en politisk vilja
att uppnå ett visst kvantitativt resultat. Någon sådan ambition finns
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inte uttryckt i utredningens direktiv. Som utgångspunkt bör det
vara Boverket som bestämmer hur beräkningarna ska utföras.
På två punkter bedömer utredningen att regeringen trots allt
bör precisera Boverkets uppdrag med hänsyn till direktiven och vad
som framkommit vid utredningens dialoger. För det första finns
det anledning att fastslå att tidshorisonten för beräkningarna ska
vara tio år. Även om Boverket pekar på stora svårigheter att göra
korrekta prognoser på tio års sikt, och även om det framkommit synpunkter från kommuner och remissinstanser som talar för både
kortare och längre tidshorisonter, bör de årliga beräkningarna från
Boverket alltid avse samma tidshorisont för att kunna vara en indikator på förändringar. Vilken denna tidshorisont ska vara skulle regeringen kunna överlåta åt Boverket att besluta. Med hänsyn till att det
ingått i utredningens uppdrag att bedöma om det finns en bred uppslutning bland Sveriges kommuner kring en annan tidshorisont än
de tio år som Boverket föreslagit, och något sådant inte framkommit, finner utredningen att regeringen bör ge Boverket i uppdrag
att göra beräkningarna med tidshorisonten tio år.
Den andra punkt där regeringen bör styra Boverket är den geografiska nivå på vilken resultaten presenteras. Det har under utredningen framkommit att en redovisning på FA-regionnivå kommer
att göra det svårt för kommunerna att ta till sig Boverkets underlag.
En möjlighet som övervägts är att ge Boverket i uppdrag att göra
beräkningar och presentera dessa på kommunnivå. Mot detta talar
att säkerheten i resultaten minskar när beräkningarna görs på fler och
mindre geografiska områden. Möjligheten att behandla behovet av
tillskott av bostäder i en regional kontext som utredningen bedömer
har ett självständigt värde får heller inget stöd med en sådan lösning.
Genom att formulera Boverkets uppdrag så att resultatet ska redovisas på länsnivå skapas förutsättningar för att behandla bostadsfrågan tillsammans med en mängd andra frågor i en analys av de
regionala förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling
i länet. En kanske mindre men nog så viktig effekt av en redovisning
på länsnivå är att inga negativa resultat kommer att redovisas, vilket
skulle bli effekten i vissa kommuner vid en resultatredovisning på
kommunnivå.
Utredningen anser att Boverket bör få i uppdrag att redovisa resultatet av sina beräkningar på länsnivå och summerade på nationell
nivå. Det ska betonas att detta inte innebär något ställningstagande
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till hur myndigheten ska utföra sina beräkningar. Om Boverket
finner att det är ändamålsenligt att använda data och göra beräkningar som avser kommuner, FA-regioner eller någon annan indelning
av landet, och sedan sammanställa dessa till resultat på aggregerad nivå
är inget som utredningen med ledning av remissutfallet kan ha några
synpunkter på.
Vad gäller periodiciteten för beräkningarna har Boverket själva
föreslagit att uppdraget bör innebära en redovisning årligen. Det
gör det möjligt att snabbt fånga upp förändringar och säkerställer
att det alltid finns ett aktuellt beslutsunderlag tillgängligt. Även om
det inte kommer att finnas praktisk möjlighet att i varje kommun ta
ställning till nya underlag varje år är Boverkets argument giltiga. Utredningen delar därmed Boverkets uppfattning att beräkningar bör
göras årligen.
Beräkningarna görs tillgängliga för regioner och länsstyrelser
Utredningens förslag är att Boverket ska göra modellberäkningar
som ska kunna bearbetas vidare regionalt och lokalt. Då är det
väsentligt att inte bara resultatet, utan också underliggande antaganden och så långt det är möjligt även använda data, görs tillgängliga. De primära användarna av Boverkets beräkningar är enligt vad
utredningen föreslår i det följande regioner och länsstyrelser. Av
regeringens uppdrag bör det framgå att Boverket ska göra resultat
och gjorda antaganden tillgängliga för dessa. De närmare formerna
för tillhandahållandet kan överlämnas åt Boverket att besluta om.
Boverkets uppdrag tidsbegränsas
Boverket har föreslagit att de bör få ett regeringsuppdrag i form av
en ändring i myndighetens instruktion. Utredningen har som framgått
funnit behov av att ändra och vissa avseenden precisera uppdraget
så att det till formen inte längre ansluter till myndighetens instruktionsgivna uppdrag i övrigt. En annan form för styrning behöver
därför övervägas.
Ett uppdrag till en myndighet att på nationell nivå utföra beräkningar av behoven inom ett område där ansvaret ligger på kommunal nivå har karaktären av en temporär lösning i en speciell situa-
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tion. Om och när bostadsmarknaden blir mera balanserad är det
rimligt att överväga om det är en åtgärd som är fortsatt prioriterad.
Den förutsägbara osäkerheten i Boverkets beräkningar gör också
att uppdraget bör utvärderas efter några års erfarenheter. Det finns
också förslag till förändringar i fördelning av ansvar och arbetsuppgifter mellan nationell, regional och kommunal nivå i Bostadsplaneringskommitténs förslag, som om de genomförs också innebär att Boverkets uppdrag att utföra beräkningar måste övervägas
på nytt. Ytterligare förslag till förändrad ansvarsfördelning kan härutöver komma att lämnas av Kommunutredningen (Fi 2017:02).
Utredningen föreslår att regeringen ger Boverket ett uppdrag att
utföra årliga beräkningar av behovet av tillskott av bostäder under
en begränsad tid. För att kunna utvärdera både den årliga variationen i
Boverkets beräkningar och hur resultaten kommer till användning
bör beräkningarna utföras under åtminstone fem år. Formen för ett
sådant femårigt uppdrag bör vara ett särskilt regeringsbeslut där
regeringen kan utveckla motiven bakom uppdraget. Ett utkast till
regeringsbeslut återfinns i bilaga 3.
4.1.3

Regionerna får ansvaret för att sammanföra nationella
beräkningar med kommunala bedömningar

Förslag: Regionerna får regeringens uppdrag att genomföra dialoger med kommunerna i respektive län grundade på Boverkets
beräkningar i syfte att nå en samsyn om behovet av tillskott av
bostäder. Uppdraget bör tidsbegränsas och utformas som ett
särskilt regeringsbeslut. Uppdraget finansieras genom medel ur
länsstyrelsernas förvaltningsanslag.
Uppgiften i BFL att uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till stånd
flyttas från länsstyrelserna till regionerna. Regeringen ges möjlighet att besluta att vissa särskilt angivna frågor ska behandlas i
samordningsverksamheten.
Utredningen ser som sin uppgift att lämna förslag som innebär att
Boverkets nationella beräkningar av behovet av tillskott av bostäder
möter kommunernas bedömningar i en form som gör att det kan
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uppstå en gemensam bild av behoven. Under utredningens dialoger
har en huvudfråga varit om det finns etablerade forum för mellankommunalt samarbete där Boverkets beräkningar skulle kunna behandlas. Någon sådan heltäckande struktur har inte kunnat identifieras. För att säkerställa att ett möte kommer till stånd behövs någon
form av reglering. Av föregående delavsnitt framgår att utredningen
förordar att Boverket får i uppdrag att redovisa sina beräkningar på
länsnivå.
Regionerna blir mottagare av Boverkets beräkningar
De växande arbetsmarknadsregionerna gör att också frågor om
infrastruktur och bostäder måste bedömas i ett större perspektiv än
den egna kommunen. I Stockholms län och i Göteborgsregionen
finns utpekade regionplaneorgan med denna uppgift. I Skåne har
länsstyrelse, landsting och kommunalförbund organiserat ett länsövergripande samarbete. I övriga landet är behoven av samordning
mindre och de organisatoriska formerna mindre fasta.
När Bostadsplaneringskommittén övervägde vilken aktör som
borde få ansvaret för uppgiften att bedriva regional fysisk planering
bedömde man att landstingen var den organisation som hade bäst
förutsättningar för uppgiften. När kommittén lämnade sitt betänkande 2015 var dock ansvaret för andra former av regional planering så splittrat att kommittén inte bedömde att det var möjligt att
ge landstingen i hela landet detta ansvar. När denna utrednings förslag föreslås bli verklighet förutsätts den splittrade bilden ha klarnat
och alla landsting – det som i detta betänkande kallas regioner –
kommer att ha likartade uppgifter i hela landet.
Alternativet till regionerna som mottagare av Boverkets beräkningar är länsstyrelsen. Länsstyrelserna har fördelen att ha kompetens
på bostadsområdet och i planfrågor och de har tillgång till många av
de kompletterande underlag som behövs för att utveckla beräkningarna till verkliga bedömningar. Att uppdra åt länsstyrelsen att sammanföra de nationella beräkningarna med kommunernas bedömningar
skulle dock innebära att behovet av bostäder separeras från övriga
regionala utvecklingsfrågor. Som utredningen ser det skulle det
innebära ett steg tillbaka i en utveckling där det är regionalt valda
politiker som ska ansvara för planering och prioriteringar av resurser
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på den regionala nivån. Staten ska via länsstyrelserna stödja en sådan
utveckling och delta som företrädare för utpekade nationella intressen.
Utredningen ser regionerna som den lämpliga mottagaren av
Boverkets beräkningar.
Regionerna leder en mellankommunal dialog
För att den nationella beräkningen av behovet av tillskott av bostäder med säkerhet ska möta de kommunala bedömningarna behöver
regionerna få ett konkret uppdrag. Regeringen bör ge regionerna i
uppdrag att årligen genomföra dialoger med länets kommuner med
Boverkets beräkningar som grund, i syfte att nå en samsyn om behovet av tillskott av bostäder.
Ett uppdrag att genomföra dialoger innebär inte att regionen
åtar sig att företräda eller försvara Boverkets beräkningar. Beräkningarna utgör ett underlag, framtaget på ett transparent sätt av en
part utanför regionen. Närvaron av detta underlag, och förändringar i det beräknade behovet av tillskott av bostäder mellan åren,
ger förutsättningar för en diskussion om varför summan av kommunernas bedömningar avviker, uppåt eller nedåt, från de nationella
beräkningarna på länsnivå.
Den primära dialogen ska ske mellan länets kommuner. Det är
när deras olika bedömningar av framtiden i allmänhet, och behovet
av tillskott av bostäder specifikt, möts, som dialogen kan få verklig
effekt. Då kommer det att framgå om olika bedömningar beror på
olika tilltro till befolkningsprognoser, olika syn på hur befolkningen vill bo eller vad den har råd att efterfråga, eller på verkligt
lokala förhållanden som inte är generellt giltiga. När kommunerna
på detta sätt inbördes jämför sina bedömningar kommer det att
påverka synen på den egna bedömningen, och skapa en gemensam
insikt om att vissa förutsättningar som uppfattas som lokala egentligen är regionala eller nationella. Resultatet blir inte bara att den
regionala dimensionen i den kommunala bedömningen av behovet av
tillskott av bostäder förstärks, utan sannolikt också att flera kommuner ser möjligheter att samarbeta för att möta behoven.
Regionerna kommer också att kunna använda Boverkets beräkningar som underlag för sitt eget arbete med regionala utvecklings-
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strategier. Vid framtagandet av strategierna ska kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen särskilt beaktas. Om uppdraget att
genomföra dialoger utförs inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin är det som utredningen ser det enbart en fördel.
Regionerna får ett lagreglerat uppdrag
För att regeringen ska kunna ge ett uppdrag till regionerna, som
inte är myndigheter under regeringen, krävs antingen ett direkt
bemyndigande eller annat medgivande från riksdagen i lag, eller att
det finns förutsättningar för regeringen att meddela en förordning
med stöd av bestämmelserna i 8 kap. 7 § RF. Där stadgas att regeringen får meddela föreskrifter om verkställighet av lag, och föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen. Den
senare möjligheten brukar kallas för regeringens restkompetens.
Bostadsförsörjningsfrågor ingår inte i det lagreglerade
regionala tillväxtarbetet
Regeringen har preciserat det regionala tillväxtarbetet så som det är
formulerat i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar respektive lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen med föreskrifter i
form av en förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete, och
fattar årligen så kallade villkorsbeslut riktade till regionerna utan
några särskilda bemyndiganden från riksdagen. Bakgrunden är att det
regionala tillväxtarbetet är en av riksdagen beslutad uppgift som samverkansorgan respektive landsting begärt att få ta över från staten.
I En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 gör regeringen bedömningen att regionerna bör
arbeta mer med frågor om fysisk planering och boendemiljöer.
Flera regioner har också gjort detta inom ramen för sina regionala
utvecklingsstrategier. Av detta följer dock inte att det ingår i det av
riksdagen definierade regionala tillväxtarbetet att arbeta med bostadsförsörjningsfrågor.
Utredningen bedömer att det inte är möjligt för regeringen att ge
regionerna ett uppdrag att föra dialoger om behovet av tillskott av
bostäder med stöd av de lagar som styr det regionala tillväxtarbetet.
Ett lagstöd behöver därför skapas.
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Samordning av kommunernas bostadsförsörjning
är en lämplig uppgift för regionerna
Sedan 2014 har länsstyrelserna en i BFL fastlagd uppgift som skulle
kunna inrymma dialoger kring behov av tillskott av bostäder, nämligen att uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning
mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och verka för att
sådan samordning kommer till stånd.
När länsstyrelserna fick uppgiften var det ett tillägg till en befintlig uppgift i BFL att lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen.
Regeringen skrev följande angående den ursprungliga uppgiften i
prop. 2000/01:26.
Av regleringsbrevet för länsstyrelserna för budgetåret 2000 framgår att ett
verksamhetsmål för länsstyrelserna är att de i sina kontakter med kommunerna skall uppmärksamma bostadsfrågorna. Länsstyrelsen genomför
årligen besök i länets kommuner. Vid dessa besök diskuteras bostadsförsörjningsfrågor med kommunen. Genom att länsstyrelsen har ansvar
för samordningen av svaren på Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät
kan länsstyrelsen bistå kommunerna i deras arbete med att skapa en
överblick över bostadsförsörjningsläget i länet. Länsstyrelsens arbete med
de övergripande planeringsfrågorna och samråd med kommunerna om
översiktsplaner utgör också ett stöd för kommunerna i arbetet med
bostadsförsörjningsplaneringen. Vid de samråd och informationsutbyten
som kontinuerligt sker mellan länsstyrelserna och kommunerna om bostadsförsörjnings- och andra planeringsfrågor är det därför enligt regeringens uppfattning naturligt att länsstyrelsen gör kommunerna uppmärksamma på olika frågor som rör bostadsförsörjningsplaneringen.

Tilläggsuppgiften – att uppmärksamma kommunerna på behovet av
samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och
verka för att sådan samordning kommer till stånd – motiverades av
regeringen enligt följande i prop. 2012/13:178.
Regeringen kan konstatera att länsstyrelserna dels har en viktig roll för
att bevaka bostadsförsörjningsfrågor ur ett regionalt perspektiv, dels
redan genom nuvarande uppgifter bör ha en god överblick över det
regionala bostadsförsörjningsbehovet och vilken planering som är på
gång i kommunerna. I syfte att stärka det regionala hänsynstagandet vid
framtagande av de kommunala riktlinjerna för bostadsförsörjningen bör
det dock i BFL förtydligas att länsstyrelsen ska medverka till att berörda kommuner utbyter information om pågående arbete med kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen.
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Bostadsplaneringskommittén föreslog i sitt betänkande att alla länsstyrelsens uppgifter i BFL skulle flytta över till den aktör som enligt
kommitténs förslag skulle ansvara för regional fysisk planering.
Denna aktör skulle också ta över ansvaret för att upprätta en bostadsmarknadsanalys. Utredningen ser fördelar med Bostadsplaneringskommitténs förslag men konstaterar att det utgjorde en del av en
mer genomgripande reform än vad som motiveras för att lösa utredningens uppdrag.
Genom att flytta den del av länsstyrelsernas uppgift som tillkom
2014 till regionerna så behåller länsstyrelserna uppgiften att ge råd,
information och underlag, samtidigt som det öppnar för regionerna
att med lagstiftaren i ryggen agera för att förstärka den mellankommunala aspekten av bostadsplaneringen.
Redan utredningens ställningstagande för att ge regionerna uppdraget att föra en dialog med kommunerna gör det nödvändigt att
ändra eller ta bort länsstyrelsernas samordningsuppgift i BFL. Om så
inte sker kan två regionala organ komma att utföra överlappande
arbetsuppgifter. Att helt ta bort uppgiften att verka för kommunal
samordning ur lagen hade varit ett alternativ, men utredningen ser
inte några fördelar med att ta bort denna uppgift. Vid möten med
företrädare för regioner runt om i landet är det uppenbart att det
trots vad som framgår av den nationella strategin finns regioner som
inte anser sig kunna behandla bostadsfrågor, med hänsyn till kommunernas starka ställning inom området. Genom att en uppgift nu
flyttas från länsstyrelsen till regionerna blir det tydligt att det inte
handlar om att regionerna inkräktar på kommunala uppgifter utan
om mellankommunal samordning.
Regeringen får möjlighet att ge preciserade uppdrag till regionerna
Samordningsuppgiften i BFL skulle, som redan konstaterats, kunna
inrymma dialoger kring behov av tillskott av bostäder. Utredningen
föreslår att sådana dialoger ska genomföras i alla län med Boverkets
beräkningar som grund.
Den lagreglerade uppgift som förs över till regionerna är till
skillnad från det regionala tillväxtarbetet inte en uppgift som flyttas
efter begäran från mottagarna. Det blir en uppgift bland andra där det
är respektive region som bestämmer ambitionsnivån. Utredningen
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bedömer inte att regeringen kan precisera vad samordningsuppgiften ska innehålla med stöd av restkompetensen. För att regeringen
ska ha möjlighet att ge regionerna ett uppdrag inom ramen för uppgiften att samordna kommunerna i länet krävs därför att riksdagen
uttryckligen medger detta. Utredningen föreslår att regeringen ges
en sådan möjlighet och att den utformas efter förebild från den lag
som reglerar Stockholms läns landstings roll som regionplaneorgan.
I den lagen ges regeringen möjligheten att inrikta landstingets verksamhet mot vissa uppgifter. År 2012 använde regeringen möjligheten
för att uppdra åt landstinget att bedöma bostadsbyggnadsbehovet i
länets kommuner, dnr. S2012/4203/PBB.
Regeringens möjlighet att besluta ska utformas så att det blir tydligt att regeringen kan precisera regionernas arbete i visst avseende,
men inte förhindra dem från att i övrigt bedriva samordningsverksamheten enligt eget gottfinnande inom ramen för lagstiftningen.
Tänkbara exempel på vad regeringen kommer att använda beslutsrätten till kan vara bostadssituationen för vissa grupper eller, som i detta
betänkande, att en viss metod eller ett visst underlag ska användas.
Kostnaderna för det särskilda uppdraget
tas ur länsstyrelsernas anslag
Att flytta en befintlig uppgift från länsstyrelsen till regionerna har
gjorts vid flera tillfällen tidigare, och innebär att det i praktiken är
verksamheter av olika omfattning som förs över från staten till regionerna i de olika länen. I samband med detta ska också ekonomiska
resurser medfölja enligt finansieringsprincipen. Eftersom länsstyrelserna inte tillfördes några resurser när de tilldelades den aktuella
uppgiften, finns det inget belopp att utgå ifrån som skulle kunna avspegla en lämplig ambitionsnivå för samverkan som regionerna bör
sträva efter att uppnå. Utredningen är förhindrad att lämna förslag
som ökar statens utgifter och det är inte utredningens uppgift att mera
generellt stärka samverkan mellan kommunerna. Regionerna föreslås
därför få ta över uppgiften att uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning och att verka för att sådan samordning kommer
till stånd utan något generellt resurstillskott.
Det utredningen föreslår som ett obligatoriskt uppdrag för regionerna – att genomföra dialoger – bör dock finansieras av staten, och
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utredningen föreslår att denna tidsbegränsade finansiering hämtas
ur länsstyrelsernas förvaltningsanslag.
Regionernas uppdrag tidsbegränsas
De argument som utredningen redovisat för att ge Boverket uppdraget att göra beräkningar i form av ett tidsbegränsat regeringsbeslut
låter sig göra gällande även när det gäller uppdraget till regionerna att
genomföra dialoger med kommunerna baserade på dessa beräkningar.
Utredningen föreslår alltså att regionerna får ett tidsbegränsat regeringsuppdrag att genomföra dialoger med länets kommuner grundade
på Boverkets beräkningar i syfte att nå en samsyn om behovet av
tillskott till bostäder. Ett utkast till uppdrag återfinns i bilaga 3.
Ett uppdrag att genomföra dialoger kan inte lämnas förrän riksdagen har behandlat förslaget till ändrad uppgiftsfördelning i BFL.
Den förändringen bör enligt utredningen avvakta att landstingen i
samtliga län tar över ansvaret för det regionala tillväxtarbetet, vilket
bedöms ske per den 1 januari 2019. Skulle länsstyrelsen i Stockholm
då fortfarande vara ansvarig för det regionala tillväxtarbetet bör uppdraget att genomföra dialog trots detta lämnas till landstinget i Stockholms län i dess roll som regionplaneorgan.
4.1.4

Kravet på kommunerna att dokumentera
behovet av tillskott av bostäder skärps

Förslag: Kommunerna ska i riktlinjer för bostadsförsörjningen
redovisa sin bedömning av behovet av tillskott av bostäder i
kommunen.

Det är kommunerna som gör den slutliga bedömningen
Varje kommun har att planera för bostadsförsörjningen i syfte att
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder
och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Av BFL framgår att kommunen
förutsätts göra analyser av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper samt mark82
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nadsförutsättningarna. Kommunerna ska också redovisa hur de tagit
hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program
som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Med utredningens förslag kommer varje kommun att ställas
inför ett nytt underlag för sin planering i form av en dialog i regionens regi med Boverkets beräkningar som grund. För de flesta kommuner i landet innebär det att det regionala perspektivet i bostadsförsörjningsplaneringen stärks.
Den kommunala planeringen innefattar ställningstaganden till
faktisk inhämtad kunskap om bostadsförhållanden och bostadsbehov
hos den nuvarande befolkningen i kombination med prognosticerad
utveckling och politiska ambitioner att forma framtiden. Ambitionsnivån skiljer sig åt, och det är inte alla kommuner som tydligt ställer
det nuvarande bostadsbeståndet i relation till det de bedömer vara
nödvändigt för att möta framtiden, och därmed kvantifierar ett
behov av tillskott av bostäder. Det är dock ingen kommun som inte
ser detta som en typiskt kommunal uppgift, givet att behovet ska
kvantifieras.
För att utredningens mål att etablera en gemensam bild av behovet av tillskott av bostäder ska förverkligas är det nödvändigt att
varje kommun aktivt tar ställning till behovet i den egna kommunen. Det bör alltså vara obligatoriskt för kommunerna att dokumentera sina bedömningar i detta avseende.
Inom kommunen kommer bostadsförsörjningsplaneringen genom
förslaget att få en tydlig komponent av planering för nybyggnad, även
i de kommuner där byggandet är och kommer att förbli begränsat.
Det här har under utredningens kommundialoger beskrivits som ett
problem eftersom det tvingar alla kommuner att lägga resurser på
något som många kommuner inte uppfattar har någon synbar nytta,
nämligen långsiktig planering för tillskott av bostäder. Utredningen
har uppfattat direktiven som att detta är precis den effekt regeringen eftersträvar; att även kommuner med begränsat bostadsbyggande ska ha en planeringsberedskap.
Att långsiktig planering kan vara till nytta har kommuner som i
lågkonjunktur haft svårt att attrahera investerare vittnat om. När
högkonjunkturen kommer är det en fördel att vara en kommun som
har en egen uppfattning om vilka behov av tillskott som behövs på
lång sikt för att möta olika investerares förslag. Ett krav på ställnings-
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tagande till behovet av tillskott av bostäder skärper också kraven på
analysen av bostadsbehoven.
Dokumentationen sker i riktlinjerna för bostadsförsörjningen
Direktiven innehåller ett uppdrag att föreslå hur det bedömda behovet av tillskott av bostäder på kommunal nivå ska dokumenteras
och hållas tillgängligt. Eftersom det redan finns ett dokumentationskrav i BFL – och utredningens förslag innebär att det är den
kommunala bedömningen efter en regional dialog baserad på en
nationell beräkning som ska dokumenteras – finner utredningen
ingen anledning att överväga någon ny form för dokumentation. Utredningen föreslår att kommunerna i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen ska redovisa sina bedömningar av behovet av tillskott av
bostäder i kommunen.
Direktiven kan tolkas som att varje förändring av de nationella
beräkningarna ska resultera i nya lokala bedömningar och därmed
en årligen uppdaterad dokumentation. Med hänsyn till att väldigt
många kommuners bostadsförsörjningsplanering i huvudsak handlar
om annat än det kvantitativa behovet av tillskott av bostäder vore
det enligt utredningen inte rimligt att från statens sida ställa krav på
alla Sveriges kommuner att årligen uppdatera sina riktlinjer. Informationen om de förändringar som Boverkets beräkningar pekar på
kommer genom de årliga regionala dialogerna att vara kända för varje
kommun och kommer att användas i det skede av bostadsförsörjningsplaneringen där respektive kommun befinner sig.
4.1.5

Behovet av tillskott av bostäder ska komma
till uttryck i översiktsplanen

Förslag: I PBL införs en bestämmelse om att bedömningen av
behovet av tillskott av bostäder enligt BFL ska komma till uttryck i kommunens översiktsplan.
Syftet med de nationella beräkningarna och de regionala dialogerna
är ytterst att göra kommunerna medvetna om behovet av tillskott
av bostäder så att de kan ta höjd för detta i sin planering. Den sista
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länken i den kedjan är att kommunernas bedömningar av behovet
av tillskott av bostäder ska komma till uttryck i översiktsplanen.
Efter förslag från regeringen i prop. 2013/14:59 infördes 2014 i
PBL en bestämmelse om att det av översiktsplanen ska framgå hur
kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.
Regeringen menade i propositionen att kopplingen mellan översiktsplanen och kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen stärktes
genom lagändringen. Utredningens direktiv i denna del måste uppfattas som att regeringen nu anser att kopplingen bör förstärkas
ytterligare. Utredningen föreslår därför att översiktsplanebestämmelsen i PBL kompletteras med en hänvisning till den bedömning av
behovet av tillskott av bostäder som enligt utredningens förslag ska
framgå av riktlinjerna enligt BFL.
Regeringens gjorde i prop. 2013/14:59 följande överväganden
om hur riktlinjerna bör avspeglas i översiktsplanen.
Bestämmelsen ger stöd för att redovisningen i översiktsplanen anpassas till kommunernas skilda förutsättningar och behov. I den mån
behovet lämpligen tillgodoses genom ny bostadsbebyggelse, bör kommunen precisera hur behovet ska tillgodoses, t.ex. i vilka områden som
det är aktuellt att exploatera för nya bostäder. Därmed inte sagt att
bostadsbehovet med nödvändighet behöver tillgodoses genom att nya
områden pekas ut för bostadsbebyggelse. Behovet kan lika gärna tillgodoses genom förändringar eller kompletteringar i befintlig bebyggelse.
I den mån det finns ett överskott av bostäder kan kommunen välja att
redovisa hur balans kan uppnås i beståndet. Avsikten med lagändringen
är således att kommunens riktlinjer om bostadsförsörjningen ska återspeglas genom ställningstaganden i den fysiska planeringen, och inte
att dubblera innehållet i översiktsplanen och kommunens riktlinjer.

Utredningen delar helt regeringens syn på hur sambanden mellan
de båda dokumenten bör komma till uttryck.
Det går att hävda att den förändring som nu föreslås saknar
materiell innebörd eftersom den bara uttrycker vad som avsågs med
den tidigare lagändringen. Vid kommundialogerna har utredningen
dock uppfattat att synen på relationen mellan riktlinjerna i BFL
och översiktsplanen skiljer sig åt mellan kommunerna. Ett förtydligande kan därmed få en konkret effekt på tillämpningen.
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Länsstyrelsernas roll renodlas

Bedömning: Länsstyrelsernas roll renodlas till att lämna råd, information och underlag och att följa upp kommunernas arbete
med bostadsförsörjning. En återrapportering av hur Boverkets
beräkningar får genomslag på kommunal nivå bör ske i samband
med de regionala bostadsmarknadsanalyserna. Någon ytterligare
reglering av detta krävs inte.
Genom att uppgiften att uppmärksamma kommunerna på samordningsbehov flyttas till regionerna renodlas länsstyrelsens roll till att
ge råd, information och underlag till kommunernas bostadsförsörjningsplanering. Boverkets beräkningar utgör ett sådant underlag som
länsstyrelsen kommer att sprida kännedom om, och använda i sitt
eget arbete, men det är inte länsstyrelsens uppgift att hjälpa kommunerna att dra slutsatser av resultaten.
Det är däremot en uppgift för länsstyrelsen att bedöma om Boverkets beräkningar, den regionala dialogen och kravet på dokumentation av kommunens bedömningar, sammantaget leder till en
ökad samsyn om behovet av tillskott av bostäder. Länsstyrelserna
ska enligt förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar årligen rapportera om bostadsmarknaden och kommunernas planering till Boverket. Det är enligt utredningen både ändamålsenligt och självklart
att länsstyrelserna i en sådan rapport belyser hur de regionala dialogerna påverkat kommunernas planering och i vad mån de nationella
beräkningarna och summan av de lokala bedömningarna divergerar,
och vad orsaken är till detta. Någon ytterligare reglering av hur återrapporteringen bör ske behövs inte. Länsstyrelserna har vid kontakter med utredningen uppfattat sin roll som kvalitetssäkrare av
reformen som naturlig.
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4.2

Övriga överväganden och förslag

4.2.1

En gemensam bild av behovet av tillskott
av bostäder inom staten

Förslag: Myndigheter vars verksamhet påverkar möjligheterna
att möta behovet av tillskott av bostäder eller vars verksamhet
innebär att analysera samhällsutvecklingen inom ett område där
tillgången till bostäder ingår i analysen får i uppdrag att:
– Redovisa hur de avser att använda Boverkets beräkningar av
behovet av tillskott av bostäder i sitt arbete.
– Ta ställning till hur de kan medverka till att förbättra underlaget för Boverkets beräkningar.
Bedömning: Bostadsplaneringskommitténs förslag om en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning bör
genomföras.

Boverkets beräkningar bör användas inom staten
Utredningen har under dialogerna med kommunerna vid upprepade
tillfällen fått återkoppling som innebär att staten i sina olika roller
är dåligt samordnad gentemot kommunerna. En direkt uppmaning
till utredningen har varit att medverka till att olika statliga myndigheter gör samma bedömningar av framtiden, i det här fallet av behovet av tillskott av bostäder.
Med utredningens målbild att det offentliga Sverige ska ha en
gemensam och uppdaterad bild av behovet av tillskott av bostäder
är det naturligt att lämna förslag på hur Boverkets beräkningar kan
få genomslag också inom den statliga sfären.
Länsstyrelserna har sedan lång tid vana att arbeta med bostadsfrågor och utredningen bedömer att förslaget att regeringen ska
uppdra åt Boverket att göra resultat och beräkningar tillgängliga för
länsstyrelserna innebär att beräkningarna kommer att tas tillvara i
deras arbete.
De flesta andra myndigheter har inte någon erfarenhet att arbeta
med bostadsfrågor eller beräkningar av behov av bostäder. Samtidigt
är det ett stort antal myndigheter som ansvarar för frågor som
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direkt eller indirekt ger förutsättningar för bostadsbyggande. Om
dessa myndigheter bedömer behovet av tillskott av bostäder på
olika sätt kommer det att försvåra ett samlat statligt agerande. Sådana myndigheter är:
Arbetsförmedlingen
Finansinspektionen
Försvarsmakten
Lantmäteriet
Migrationsverket
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket

Riksantikvarieämbetet
Skatteverket
Socialstyrelsen
Skolverket
Statens energimyndighet
Trafikverket
Tillväxtverket

En stor mängd myndigheter utför analyser och utredningsuppdrag
åt regeringen inom områden där bedömningar av bostadssituationen är eller kan vara en viktig parameter. Även dessa myndigheter
bör kunna använda, men också utveckla, beräkningar och bedömningar av behovet av tillskott av bostäder. Sådana myndigheter är:
Brottsförebyggande rådet
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Institutet för arbetsmarknadsoch utbildningspolitisk
utvärdering
Institutet för framtidsstudier
Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Trafikanalys
Universitetskanslersämbetet

Utredningen anser att medvetenheten om behovet av bostäder och
samsynen inom staten skulle stärkas om samtliga de nu uppräknade
myndigheterna fick ett tudelat uppdrag. För det första bör myndigheterna få ta ställning till hur de avser att använda Boverkets beräkningar i sin egen verksamhet. För det andra bör de få möjlighet att
föreslå hur de kan medverka till att förbättra underlaget för Boverkets
beräkningar. På så sätt kan en gemensam nationell bedömning med
tillämpning inom hela myndighetssverige komma till stånd. Varje
myndighet bör själv få avgöra på vilken del av uppdraget den lägger
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tonvikten. Uppdraget lämnas lämpligen i myndigheternas regleringsbrev för 2019. Ett utkast till uppdrag återfinns i bilaga 3.
Svaren från myndigheterna förväntas ge regeringen ett underlag
för att ta ställning till om fler statliga myndigheter än länsstyrelsen
och Boverket bör få i uppdrag att på olika sätt bidra till att bostadsbyggande kommer till stånd. Svaren förväntas också ge Boverket
underlag för att utveckla modeller för nationella bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet, vilket i sin tur kan komma att påverka hur
kopplingen mellan bedömningar på nationell, regional och kommunal
nivå bör utvecklas.
Även vissa statliga bolag, t.ex. Akademiska Hus och Statens bostadsomvandling agerar på bostadsmarknaden, och skulle kunna ha
synpunkter på nationella beräkningar av bostadsbehovet.
En statlig samordning behövs
I kapitel 3 har Bostadsplaneringskommitténs syn på den bristande
samordningen inom staten berörts och att det från kommunerna
framförts en önskan om en statlig viljeinriktning. Kommittén beskriver att bristen på statlig samordning och viljeinriktning leder till
att den fysiska planeringen och planeringen för bostadsförsörjning är
summan av enskilda kommuners inriktning och vilja och statliga myndigheters restriktioner. Kommittén föreslog att regeringen under
varje mandatperiod ska besluta om en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning.
Utredningen har under sitt arbete mött precis samma reaktioner
från kommuner och regioner på den bristande statliga samordningen
som Bostadsplaneringskommittén redovisar. Utredningens direktiv
är specifikt inriktade på bedömningar av behovet av tillskott av
bostäder och hur en samsyn kring dessa behov ska kunna uppnås.
Möjligheterna att uppnå detta skulle öka väsentligt om regeringen
uttryckte en samlad statlig syn på hur behovet av tillskott av bostäder
förhåller sig till andra statliga prioriteringar. Den strategi som Bostadsplaneringskommittén har föreslagit skulle enligt utredningen
vara en utmärkt form för detta. Utredningen bedömer därför att
förslaget om en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning bör genomföras.

89

565

Överväganden och förslag

4.2.2

SOU 2017:73

En tydligare lagstiftning

Förslag: Bestämmelser om kommunernas planering för bostadsförsörjning skiljs från bestämmelser om att dokumentera planeringen i riktlinjer i BFL.
Hänvisningen i BFL till 2 kap. PBL flyttas till PBL.
Utredningen har haft anledning att studera BFL och dess förarbeten. Bakgrunden till de ändringar som genomfördes efter förslag i
En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,
prop. 2012/13:178, var en rapport från Boverket som innehöll ett förslag till en helt ny lag. Regeringen föreslog i stället ändringar i den befintliga lagen, vilket kom att leda till en del något ologiska lösningar.
I centrum står den språkliga konstruktionen ”planera med riktlinjer”
som återfinns i 1 § BFL. Av förarbetena framgår tydligt att avsikten
är att kommunerna ska planera bostadsförsörjningen med det syfte
som framgår av 1 §, och att resultatet av planeringen ska dokumenteras i riktlinjer.
I BFL blandas i dag referenser till planering och till riktlinjer i 1
och 2 §. Utredningen föreslår att de aktuella paragraferna renodlas
så att de bestämmelser som avser kommunens planering återfinns i
1 § och de bestämmelser som avser dokumentationen (riktlinjerna)
återfinns i 2 §. Någon förändring av innehållet är inte avsedd.
I 4 § BFL finns en bestämmelse som upplyser om att riktlinjerna
enligt BFL ska vara vägledande när bestämmelsen i PBL om att planläggning ska främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet ska tillämpas. Liksom när det gäller den nya koppling som
utredningen föreslår mellan översiktsplanen i PBL och bedömningen
av behovet av tillskott av bostäder i BFL, bör denna koppling komma
till uttryck i den lag där bestämmelsen föranleder ett ställningstagande. Innehållet i den aktuella bestämmelsen bör därför flyttas till
PBL med oförändrad betydelse.
Utredningen har också övervägt att ändra i 2 § BFL så att uttrycket
”mål” ersätts med uttrycket ”inriktning”. Av förarbetena framgår inte
varför det ska vara obligatoriskt för kommuner att formulera mål,
och vilken karaktär dessa ska ha. Utredningen tycker sig i propositionen utläsa att det är vägval, snarare än mål som regeringen har
velat att kommunerna ska redovisa.
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Under dialogerna har det framkommit att kommuner som i dag
sätter upp mål uppfattar dagens lagstiftning som ett stöd. Några
konkreta problem med dagens lagstiftning kopplat till begreppet mål
har heller inte identifierats. Trots att utredningen saknar motiv för
staten att avkräva kommunerna målformuleringar i detta sammanhang lämnas inget ändringsförslag.

4.3

Avslutande kommentarer

Utredningen har valt att i vissa delar lämna förslag som är tidsbegränsade till fem år. Efter denna period kan det utvärderas vad nationella beräkningar av bostadsbyggnadsbehovet kan tillföra på kommunal, regional och nationell nivå. Om det efter en utvärdering står
klart att beräkningar bidrar till en effektivare anpassning av de offentliga planeringsresurserna till olika omvärldsförändringar så kan mera
långsiktig ställning tas till hur beräkningarna ska göras och på vilket
sätt de ska tas tillvara.
I andra delar lämnar utredningen permanenta lagförslag. Överflyttningen av ansvaret för att samordna kommunerna i bostadsförsörjningsfrågor från länsstyrelserna till regionerna är relevant även
om Boverket efter fem år inte gör några beräkningar. Effekterna
blir små eller obefintliga utan ett tillskott av resurser, men principen att det politiska ansvaret ska gå att utkräva lokalt och regionalt
är ändå giltig. Förslagen till ändringar i BFL och PBL medför små
eller inga kostnader och innebär förhoppningsvis en lite större tydlighet om vad som förväntas av kommunerna.
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5

Konsekvenser

5.1

Inledning

I detta kapitel finns utredningens analys av konsekvenserna av förslagen. Tyngdpunkten ligger på konsekvenserna av utredningens
huvudförslag, dvs. de förslag som innebär att Boverket får ett regeringsuppdrag att beräkna behovet av tillskott av bostäder, att regionerna får ett uppdrag att genomföra dialoger med kommunerna med
Boverkets beräkningar som grund samt att kommunerna ska redovisa
sina bedömningar av behovet av tillskott av bostäder i riktlinjerna för
bostadsförsörjningen. Övriga förslag behandlas också, men i vissa
delar mer översiktligt.
Regler om konsekvensbeskrivningar finns i kommittéförordningen
(1998:1474) och i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. I utredningens direktiv uttrycks särskilt att det
ska bedömas om förslagen kan komma att inskränka den kommunala
självstyrelsen och att om sådana förslag lämnas, ska utredaren genomföra en sådan proportionalitetsbedömning som krävs enligt 14 kap.
3 § regeringsformen. Vid proportionalitetsbedömningen ska enligt
direktiven hänsyn också tas till alternativ reglering och om flera möjligheter finns för att nå samma mål, ska utredaren välja den reglering
som innebär minst intrång i den kommunala självstyrelsen.

5.2

Problembild och utredningens förslag

Bostadsbyggnadstakten i Sverige har under en längre tid inte varit i
paritet med befolkningstillväxten. Utredningens uppdrag är att lämna
förslag som bidrar till att undvika att sådana avvikelser uppstår.
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Utredningen föreslår att:
– Boverket ska beräkna av behovet av tillskott av bostäder i hela
landet och presentera resultaten på länsnivå.
– Regionerna ska samla kommunerna i länet till dialog om behovet
av tillskott av bostäder med Boverkets beräkningar som grund.
– Det blir obligatoriskt för kommunerna att redovisa sin bedömning
av behovet av tillskott av bostäder i den egna kommunen.
– Regionerna uppmärksammar kommunerna på behovet av samordning av bedömningarna och verkar för att samordning kommer
till stånd.
Den förväntade effekten av förslagen är att det offentliga Sverige på
alla nivåer har en gemensam och uppdaterad bild av behovet av tillskott av bostäder i hela landet.
Arbetsformerna med en nationell myndighet som beräknar behov
och regioner som genomför dialoger med beräkningarna som grund
föreslås bestå under en femårsperiod för att sedan utvärderas. Kravet
på kommunerna att redovisa sin uppfattning om behovet av tillskott
av bostäder föreslås bli permanent. Detsamma gäller förslaget att ansvaret för att samordna kommunerna i frågor om bostadsförsörjning
i BFL flyttas från länsstyrelserna till regionerna för att ge stöd för att
integrera bostadsfrågorna med övrig regional planering.
För att skapa en ökad samsyn inom staten när det gäller behovet
av tillskott av bostäder föreslås ett stort antal myndigheter få svara på
hur Boverkets beräkningar kan eller bör inverka på deras verksamhet.

5.3

Förslagens övergripande effekter

Boverkets beräkningar liksom de regionala dialogerna föreslås genomföras årligen medan kravet på kommunerna att besluta om riktlinjer
för bostadsförsörjningen, och därmed ge uttryck för sin bedömning
av behovet av tillskott av bostäder, inträder en gång per mandatperiod. Det betyder att det vid varje tidpunkt inte kommer att finnas
en samstämmighet mellan nationella beräkningar och regionala och
kommunala bedömningar.
Hur en samsyn kan utvecklas över tid kan illustreras med situationen i Stockholms län, där det sedan länge gjorts regionala bedöm94

570

SOU 2017:73

Konsekvenser

ningar av behovet av tillskott av bostäder. Landstinget i Stockholms
län gör kontinuerligt analyser av utvecklingen och bedriver fortlöpande en dialog med länets kommer. Ungefär vart sjätte till åttonde
år när beslut fattas om en regionplan, tillika regional utvecklingsplan
(RUFS), ingår den då aktuella bedömningen av tillskott av bostäder i
länets kommuner som en del av planen. Såväl landstinget som kommunerna gör mellan besluten om regionplaner förnyade bedömningar med hänsyn till förändringar i omvärldsförutsättningarna.
I tabell 5.1 jämförs landstingets bedömningar i utställningsförslaget
till kommande RUFS med Länsstyrelsen i Stockholms sammanställning av kommunernas mål, som återfinns i årets bostadsmarknadsanalys.
De kommunala målen, som är Länsstyrelsens tolkning av kommunala dokument, ligger på totalnivå i linje med de ännu ej beslutade
regionala bedömningarna. Några kommuner ligger kvar med lägre,
ännu ej uppdaterade, mål. Andra kommuner avviker på ett sätt som
måste uppfattas som att de gör en annan bedömning av den regionala
ansvarsfördelningen än den som utställningsförslaget till RUFS ger
uttryck för. Dessa bedömningar får man nu argumentera för vid det
fortsatta framtagandet av nästa regionplan.
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Tabell 5.1

Bedömningar av behovet av bostadstillskott i Stockholms län

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands-Väsby
Upplands-Bro
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker
Summa

Landstingets bedömning
2017 av behov av årligt
bostadstillskott till 2030
650
300
200
700
700
1 000
300
1 100
600
100
200
100
400
650
1 100
7 500
1 000
800
300
950
350
300
400
100
550
350
20 700

Kommunernas mål för
årligt bostadstillskott
till 2030
1 000
250
140–175
600
700
1 000
250
1 000
450
80–120
260
100
950
600
800
7 000
800
1 000
300
900
350
300
350–400
100
500
300
cirka 20 150

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2017:15 och Stockholms läns landsting, Tillväxt- och
regionplaneförvaltningen, rapport 2017:14.

Referensen till Stockholms län avser bara att spegla relationen mellan
beräkningar och bedömningar på olika nivåer. Utredningens förslag
innebär inte att regionerna i Sverige generellt får den kapacitet och
formella ställning som landstinget i Stockholm har i dag. Behoven av
bostadstillskott kommer också att vara betydligt mindre i övriga
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landet, vilket påverkar vilken tid och vilka resurser som kommer att
läggas på frågan.
Utredningens förslag kommer att leda till att det i alla län fortlöpande kommer att göras bedömningar av behovet av tillskott av
bostäder. Boverkets årliga beräkningar kommer att ge signaler om
utvecklingsriktningen. I vissa län kommer regionerna att ta fram egna
bedömningar av hur behovet av bostadstillskott ser ut i länets kommuner, och i några fall kommer dessa bedömningar att ingå i regionala beslut om planer och strategier. Kommunerna kommer, liksom i
Stockholms län, att befinna sig i lite olika faser av beslutsfattande,
men kommer att minst en gång per mandatperiod behöva ta ställning
till hur de bedömer behovet av tillskott av bostäder i den egna
kommunen. Länsstyrelserna i hela landet kommer att i tabellform
kunna redovisa hur nationella beräkningar, eventuella regionala bedömningar och kommunala bedömningar förhåller sig till varandra.

5.4

Vad händer om någon reglering
inte kommer till stånd?

Enligt kommittéförordningen ska en konsekvensanalys, i de fall förslagen innebär nya eller ändrade regler, innehålla ett noll-alternativ,
dvs. vad sker om förslagen inte genomförs? Utredningen ska enligt
direktiven utgå från att Boverket kommer få ett uppdrag från regeringen när det gäller bostadsbyggnadsbehovet i landet. Utredningen
har därmed att ställa sig frågan vilken effekt det kan förväntas få på
kommunernas bedömningar och deras planering om regeringen endast
ger Boverket i uppdrag att årligen ta fram beräkningar av bostadsbyggnadsbehovet, utan att utredningens förslag i övrigt genomförs.
Om Boverket skulle göra återkommande beräkningar av behovet
av tillskott av bostäder i enlighet med vad utredningen föreslagit
kommer dessa att få visst omedelbart genomslag via media och allmän
debatt. I hela landet kommer länsstyrelserna att använda beräkningarna som referens vid sina kontakter med kommunerna i bostadsfrågor och med stor sannolikhet kommer de att återkomma i länsstyrelsernas bostadsmarknadsanalyser som jämförelse till kommunernas
bedömningar i Boverkets bostadsmarknadsenkät. Att Boverkets beräkningar kommer att spridas och göras kända i alla kommuner kan
därför förutsättas.
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Vilken påverkan Boverkets beräkningar får på kommunerna är
svårare att bedöma. Boverket presenterade i början av 2015 en analys
av behovet av bostäder fram till 2025 nedbruten på de då 72 FAregionerna i landet. Ingen av alla de kommuner utredningen träffat
har hänvisat till denna analys när de beskrivit hur de går tillväga för
att bedöma behovet av tillskott av bostäder. Kommunerna uppfattar
sig uppenbarligen inte spontant träffade av Boverkets beräkningar.
I fyra län fick länsstyrelsen 2015 i uppdrag att göra en regional
bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. I tre av
länen, Östergötland, Skåne och Västra Götaland, gjordes modellberäkningar på kommunnivå med samma metod som Boverket tidigare använt. Av länsstyrelsernas redovisning av uppdragen framgår
att de gjorda beräkningarna utgjorde ett bra underlag för en dialog
med kommunerna kring deras egna ambitioner vad gäller tillskott av
bostäder och förutsättningar att realisera dessa. Eventuell påverkan
går inte att utläsa genom att följa utvecklingen av byggande och
planeringsaktivitet i de berörda länen jämfört med övriga landet, men
påverkan torde i dessa fall bero av dialogen och inte av beräkningarna
som sådana.
I Stockholms län och i Göteborgsregionen, där det sedan länge
finns en etablerad regionplanering med egna analyser av behovet av
tillskott av bostäder, torde Boverkets beräkningar inte få något
genomslag.
Sammanfattningsvis kommer en årlig beräkning av behovet av tillskott på bostäder från Boverket i sig knappast få någon påverkan på
hur behoven bedöms i kommunerna, om någon ytterligare reglering
inte kommer till stånd. Någon heltäckande struktur av möten mellan
nationella beräkningar och lokala bedömningar kommer inte att
etableras och därmed inte heller någon gemensam bild av behoven.

5.5

Framtida utvecklingsmöjligheter

Utredningen har lämnat förslag som innebär att Boverkets beräkningar och regionernas uppdrag att genomföra dialoger med kommunerna tidsbegränsas. Tidsbegränsningarna avspeglar en osäkerhet
om vilka övriga reformer som kommer att genomföras de närmaste
åren, men också en tveksamhet till att etablera ett regelverk med
tyngdpunkt på kvantitativa tillskott av bostäder i ett läge då såväl
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produktion som planering bedrivs med historiskt hög takt. Både
direktiven och utredningsarbetet är präglade av tiden. I ett annat konjunkturläge skulle kanske andra aspekter på bostadsförsörjningen ha
prioriterats och andra former för arbetsfördelning och samarbete ha
föreslagits.
För bostadsförsörjningsfrågorna skulle de förslag som Bostadsplaneringskommittén lämnat, innebära att frågor om vilket tillskott
av bostäder som behövs skulle behandlas på regional nivå tillsammans med frågan om var dessa bostäder ska byggas och andra relevanta planeringsfrågor. Regionerna skulle få mer resurser och ett
bredare mandat än det som föreslås i denna utredning. Skulle Bostadsplaneringskommitténs förslag genomföras blir de tidsbegränsade uppdragen i detta betänkande överflödiga.
Om regeringen efter att ha tagit del av svaren från de statliga
myndigheterna finner för gott att ta fram en strategi för bostadsförsörjning så bör ett sådant styrdokument kunna ersätta den direkta
styrning som de tidsbegränsade regeringsuppdragen utgör.

5.6

Ekonomiska konsekvenser

5.6.1

Statliga aktörer

Länsstyrelserna
Länsstyrelserna fråntas uppgiften att uppmärksamma kommunerna
på behovet av samordning mellan kommunerna i frågor om bostadsförsörjning och att verka för att sådan samordning kommer till stånd.
Detta innebär att länsstyrelsernas arbetsuppgifter minskar i omfattning, vilket rimligen innebär att det frigörs resurser. Med samordningsuppgiften följde när den tillfördes länsstyrelserna inga särskilda
resurser och den bedömdes rymmas inom ramen för länsstyrelsernas
övriga arbete med bostadsfrågor. Detta arbete har generellt ökat i
omfattning de senaste åren, och möjligheterna att särskilja vilka kostnader som hänför sig till samordning av kommunerna och som nu
eventuellt frigörs är inte möjligt.
Länsstyrelsernas anslag minskas i praktiken med en miljon kronor
per år under fem år enligt vad som framgår under Regionerna nedan.
Relativt det totala anslaget som för 2017 uppgår till 2,75 miljarder
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kronor är beloppet litet. Vilken del av respektive länsstyrelses verksamhet som påverkas går inte att förutse.
De befintliga uppgifterna att analysera bostadsmarknaden i länet
och att följa upp kommunernas bostadsförsörjningsplanering påverkas
såtillvida att det under en femårsperiod tillkommer nya förutsättningar för kommunernas bostadsförsörjningsplanering. Några extra
kostnader för länsstyrelserna till följd av detta förutsätts inte.
Boverket
Boverkets nya uppgift att utföra beräkningar av behovet av tillskott
av bostäder är en arbetsförutsättning för utredningen och det ligger
därför utanför uppdraget att föreslå finansiering. Något kan dock
sägas om kostnaderna för uppdraget. Boverket har i sin metodrapport
bedömt att de årliga kostnaderna för framtagande av bedömningar
av bostadsbyggnadsbehovet är mellan 1 och 1,5 miljoner kronor i
2016 års penningvärde. Dessa kostnader består enligt Boverket till
större delen av Boverkets arbete med beräkningar och analyser.
Inköp av statistik beräknas av Boverket kosta mellan 100 000 och
150 000 kronor. Utredningen har inte något underlag för att
ifrågasätta Boverkets uppskattning av kostnaderna, men det uppdrag
till Boverket som föreslås i detta betänkande är enklare och bör
därför bli billigare att utföra. Kostnaderna bör i vart fall inte
överstiga en miljon kronor per år.
Förslaget att ett stort antal myndigheter ska redovisa hur de avser
att använda Boverkets beräkningar av behovet av tillskott av bostäder i sitt arbete och att ta ställning till hur de kan medverka till att
utveckla en nationell bedömning av behovet av tillskott av bostäder,
kan i förlängningen komma att innebära att Boverket behöver lägga
mer tid på att utveckla sitt arbetssätt. Detsamma torde gälla Bostadsplaneringskommitténs förslag om en nationell strategi. Bedömningen
är att detta är sådant utvecklingsarbete som ryms inom befintliga
anslag.
Boverket ska vidare stödja länsstyrelserna i deras arbete med att
analysera bostadsmarknaderna, och lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.
Ändringarna som föreslås i BFL kan initialt bedömas innebära ökade
kostnader för informationsinsatser till länsstyrelserna och kommu-
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nerna. Dessa kostnader bedöms dock vara små och kan förväntas
rymmas inom befintliga anslag.
Övriga myndigheter
Utredningens förslag att vissa i avsnitt 4.2.1 uppräknade myndigheter ska redovisa hur de avser att använda Boverkets beräkningar av
behovet av tillskott av bostäder i sitt arbete och att ta ställning till hur
de kan medverka till att utveckla en nationell bedömning av behovet
av tillskott av bostäder innebär rimligen att myndigheternas resurser
i form av personal som ska genomföra arbetet tas i anspråk. Tidsåtgången för ett sådant uppdrag och därmed den kostnad det innebär
bedöms dock som liten och kostnaden bör kunna rymmas inom
respektive myndighets befintliga anslag.
Förslaget om en nationell strategi bedömdes av Bostadsplaneringskommittén kunna finansieras inom Regeringskansliets och berörda
statliga myndigheters ekonomiska ramar (SOU 2015:59, s. 520). Utredningen har inte funnit anledning att göra någon annan bedömning än den Bostadsplaneringskommittén gjorde.
5.6.2

Regionerna

Regionerna övertar genom förslagen länsstyrelsernas uppgift att uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommunerna i frågor om bostadsförsörjning och att verka för att sådan
samordning kommer till stånd. Som redovisats ovan medför övertagandet inte något krav på att några specifika arbetsuppgifter ska
genomföras, utan det är upp till varje region att genomföra uppgiften
på det sätt den finner lämpligt. Länsstyrelserna har inte heller haft
några särredovisade kostnader. Ambitionsnivån får därför variera
mellan regionerna.
Det särskilda dialoguppdraget kan förväntas innebära en kostnad
för regionerna som i genomsnitt inte överstiger 50 000 kronor per
region och år under en femårsperiod. Utredningen föreslår att kostnaderna täcks genom att de totala överföringarna av medel till regionerna inom anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m. ökar med en miljon kronor per år under åren 2019–2023. Fördelningen av medel mellan
regionerna sker i länsstyrelsernas regleringsbrev för respektive år.
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5.6.3

Kommunerna

För kommunernas del innebär förändringarna i BFL en ny uppgift i
form av dokumentation av behovet av tillskott av bostäder i kommunen. Denna nya uppgift torde dock inte innebära någon ökad kostnad. Själva bedömningen av behovet av tillskott är redan en del av
planeringen för bostadsförsörjningen och att föra in uppgiften i ett
redan existerande dokument kan inte anses vara en kostnadskrävande
uppgift.
Ändringarna i PBL är en kodifiering av vad som redan gäller och
innebär inte några ökade krav eller kostnader för kommunerna.
De nu behandlade ändringarna, tillsammans med övriga redaktionella förändringar i BFL kan emellertid initialt bedömas innebära
kostnader för kommunerna, som rimligen behöver inhämta kunskap
om, och sätta sig in i, hur regelverket förändrats. Denna kostnad
bedöms vara mycket låg samt snabbt övergående.

5.7

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Om förslagen i ett betänkande har betydelse för den kommunala
självstyrelsen, ska enligt 15 § kommittéförordningen konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet. Detta anges också särskilt i
direktivet. Enligt 14 kap. 3 § RF ska en proportionalitetsbedömning
göras vid lagstiftning som kan få betydelse för den kommunala självstyrelsen. Det innebär att en prövning ska ske om skälen för den
tänkta regleringen motiverar det eventuella intrång i den kommunala
självstyrelsen som regleringen innebär. Bestämmelsen anger att en
inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad
som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett
den. Bestämmelsen innefattar en skyldighet att undersöka om det
syfte som den tänkta regleringen tar sikte på kan uppnås på ett för
det kommunala självbestämmandet mindre ingripande sätt än det
som föreslås. Om olika möjligheter finns för att nå samma mål, bör
riksdagen av hänsyn till principen om den kommunala självstyrelsen
välja den reglering som lägger minst band på den kommunala
självbestämmanderätten (prop. 2009/10:80).
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5.7.1

Konsekvenser

Vad innebär kommunal självstyrelse?

I 1 kap. 1 § RF stadgas att den svenska folkstyrelsen bygger på fri
åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt och att den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och
genom kommunal självstyrelse. I 1 kap. 7 § RF anges att det i riket
finns kommuner på lokal och regional nivå. I 14 kap. 2 § RF anges
att kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt
intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund sköter kommunerna
även de övriga angelägenheter som bestäms i lag.
Det finns inte någon allmänt accepterad definition av vad som
avses med kommunal självstyrelse. I förarbetena till regeringsformen
uttalades bl.a. att det varken är lämpligt eller möjligt att en gång för
alla dra orubbliga och preciserade gränser i grundlag kring en
kommunal självstyrelsesektor och att arbets- och befogenhetsfördelningen mellan stat och kommun i ganska vid omfattning i stället
måste kunna ändras i takt med samhällsutvecklingen. I förarbetena
uttalades vidare att det är av grundläggande betydelse för kommunernas kompetens att de utöver sina särskilda åligganden har en fri
sektor inom vilken de kan ombesörja egna angelägenheter och att
det inom detta område finns utrymme för en kommunal initiativrätt.
Det anfördes även att denna initiativrätt kan sägas bilda en kärna i
den kommunala självbestämmanderätten som bör komma till klart
uttryck i regeringsformen (prop. 1973:90).
Principen om kommunal självstyrelse har fått en tydligare markering i nuvarande bestämmelser i 14 kap. 2 § RF där det, som
nämnts, anges att kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse och angelägenheter som bestäms i lag
på den kommunala självstyrelsens grund. I förarbetena anfördes att
tydliggörandet inte innebar att den kommunala självstyrelsen utvidgades. Det skulle även i fortsättningen vara möjligt att föreskriva
skyldigheter för kommuner och landsting i speciallagstiftning, i de
fall detta motiverades av vikten att åstadkomma en reglering som gav
likvärdig service för invånarna, oberoende av var de var bosatta. I dessa
fall måste dock, anfördes det vidare, den föreslagna proportionalitetsprincipen i 14 kap. 3 § RF beaktas (prop. 2009/10:80).
Någon reglering av vilka uppgifter som ska ligga på kommuner
och landsting finns inte i RF. I kommunallagen (2017:725) anges
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kommunernas och landstingens allmänna kompetens och vad som
utgör den yttre ramen för deras handlingsfrihet genom ett antal kompetensbegränsande principer. Vidare finns det en kompetensutvidgande lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, som innebär
att kommunerna och landstingen, inom vissa områden, har rätt att
lämna olika former av bidrag, bistånd och stöd som annars skulle falla
utanför den allmänna kompetensen.
Vilka uppgifter som kommuner och landsting ska svara för anges
framför allt genom obligatoriska uppgifter reglerade i lag. Sådana
obligatoriska uppgifter finns exempelvis i lag (2010:1065) om kollektivtrafik, lag (2002:34) om samverkansorgan i länen, lag (2010:630)
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, plan och bygglagen (2010:900),
miljöbalken (1998:808), socialtjänstlagen (2001:453), lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och skollagen (2010:800).
Den kommunala självstyrelsen kan således begränsas och utökas
genom lag. Utgångspunkten är att staten och kommunerna ska samverka på skilda områden och i olika former. Regeringen har ansett
att det varken är lämpligt eller möjligt att en gång för alla dra orubbliga och preciserade gränser kring den kommunala självstyrelsen.
Ett skäl är att arbets- och befogenhetsfördelningen mellan stat och
kommun måste kunna ändras i takt med samhällsutvecklingen
(prop. 1973:90).
5.7.2

Påverkan på den kommunala självstyrelsen
är marginell och proportionell

Bedömning: Förslaget om krav på dokumentation av behovet av
tillskott av bostäder i riktlinjerna enligt 2 § BFL innebär ett marginellt intrång i den kommunala självstyrelsen för kommunerna.
Intrånget i den kommunala självstyrelsen som ändringen utgör är proportionell.
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Den kommunala självstyrelsen påverkas
i begränsad utsträckning av förslagen
Genom utredningens förslag får regionerna den samordningsuppgift
som i dag enligt 3 § BFL åligger länsstyrelserna. Förslaget innebär
härtill att regionerna inom ramen för uppgiften kan bli styrda av
beslut från regeringen. Ansvaret för uppgiften, som hittills ålegat
endast staten, blir därmed delat mellan stat och kommun. Det område
där regionerna har mandat att verka utökas således genom den föreslagna ändringen. Även om regionerna inom ramen för uppgiften i
viss utsträckning kan ges särskilda uppdrag från regeringen, vilket
också föreslås i det här betänkandet, kan förslagen till ändring i 3 och
4 §§ BFL som helhet inte sägas innebära en inskränkning i den
kommunala självstyrelsen för regionerna.
För kommunernas del innebär överflyttningen av uppgiften att
samordna inte någon ändring på något annat sätt än att det blir en
annan aktör som ska genomföra den redan befintliga uppgiften.
Regeringen har genom sin rätt att besluta om innehållet i samordningsverksamheten inte någon möjlighet att föreskriva några skyldigheter för kommunerna. Även om ett regeringsbeslut, som t.ex.
det som utredningen föreslår, kan få effekter för kommunerna på så
sätt att genomförandet av det som anges i beslutet innebär att regionerna engagerar kommunerna på ett visst, av staten bestämt, vis kan
ändringen i 3 och 4 § BFL inte anses innebära någon inskränkning i
den kommunala självstyrelsen för kommunerna.
Förslaget till ändring av 2 § BFL, som innebär ett krav på att
kommunerna ska redogöra för behovet av tillskott på bostäder i
riktlinjerna, innebär inte att kommunerna åläggs en ny planeringseller analysuppgift, eftersom behovet av tillskott på bostäder redan
med befintlig lagstiftning torde vara en del av innehållet i kommunernas planering för bostadsförsörjning. Däremot innebär kravet på
att behovet också ska framgå i riktlinjerna en ny uppgift som får anses
innebära en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Att ålägga
kommunerna att publicera en uppgift som redan tas fram, i ett dokument som redan är obligatoriskt, får emellertid anses innebära en
mycket begränsad inskränkning i självstyrelsen.
Övriga ändringar i BFL är endast av redaktionell karaktär och
innebär inte någon inskränkning i den kommunala självstyrelsen.
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Ändringarna i PBL är ett förtydligande i lag av en redan gällande
ordning och innebär inte att något nytt krav ställs på kommunerna.
De ändringarna innebär alltså inte en inskränkning i den kommunala självstyrelsen.
Intrånget i den kommunala självstyrelsen är proportionellt
En utebliven reglering innebär självfallet att de intrång i den kommunala självstyrelsen som beskrivits ovan inte blir verklighet.
För att målsättningen att det offentliga Sverige ska ha en gemensam och uppdaterad bild av bostadsbyggnadsbehovet ska kunna
uppfyllas krävs enligt utredningen att alla berörda redovisar sin uppfattning om behovet. Det är därmed inte ett alternativ att frågan om
dokumentation av behovet av tillskott lämnas oreglerad.
Utredningen har förkastat tanken på att redovisningen ska ske i
en nytillkommande, separat process, eller att bedömningen ska föregås eller kringgärdas av några obligatoriska moment, eftersom nyttan
med en sådan mera ingripande styrning av kommunerna inte kan
motiveras. Den föreslagna regleringen i 2 § BFL är enligt utredningen
mindre ingripande än tänkbara alternativa regleringar.
Mot bakgrund av att förslaget om dokumentationskrav utgör det
minst ingripande intrånget i den kommunala självstyrelsen som är
möjligt för att åstadkomma den förändring som utredningen anser
nödvändig är utredningens bedömning att intrånget är proportionellt.

5.8

Övriga konsekvenser

Utredningens förslag kan i förlängningen tänkas innebära positiva
effekter för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet.
En ökad regional närvaro i bostadsförsörjningsfrågor skulle kunna
innebära ökat bostadsbyggande och mer samverkan, som i sin tur
kan innebära något positivt för sysselsättningen. Någon omedelbar
sådan effekt kan dock inte påräknas av förslagen. Detsamma gäller
för förslagens konsekvenser för de integrationspolitiska målen. Bostadsfrågan i stort bör antas ha en effekt på integrationen men förslagen som sådana har knappast en effekt åt något håll, åtminstone
inte på kort sikt, i det avseendet. Inte heller kan utredningens förslag
antas ha några konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och
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män, för personlig integritet eller för brottsligheten. Utredningen
bedömer inte heller att någon av de ändringar som föreslås är sådana
att särskilda hänsyn behöver tas när det gäller ikraftträdande eller
informationsinsatser utöver vad som redan redogjorts för när det
gäller Boverkets uppgifter i det avseendet.
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Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2019. Äldre
bestämmelser ska fortfarande gälla för riktlinjer antagna senast den
31 december 2018.
Det är angeläget att de föreslagna ändringarna träder i kraft så snart
som möjligt. Samtidigt väntas den process där landstingen tar över det
regionala utvecklingsansvaret enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som nu pågår i de sju län där detta ännu inte
skett, vara klar den 1 januari 2019. Det finns då en gemensam regional
organisation i hela landet som kan ta emot uppgiften att samordna
kommunerna enligt 3 § BFL. Den förändrade ansvarsfördelningen i
BFL bör alltså vänta till den 1 januari 2019, vilket i sin tur medför att
uppdragen till regionerna att föra dialoger måste avvakta till samma
datum.
När det gäller övriga föreslagna förändringar i BFL och PBL finns i
och för sig inte något behov av att avvakta en gemensam regional
organisation i landet. Övriga ändringar skulle därför kunna genomföras vid ett tidigare datum. Det skulle i så fall i praktiken bli fråga om
ändringar vid halvårsskiftet 2018. Som redan berörts i kap. 5 kommer
ändringarna kräva informationsinsatser från Boverket och kommunerna kommer behöva sätta sig in i det nya regelverket. Tätt på
varandra följande ändringar förefaller i det avseendet inte ändamålsenligt. Det mest effektiva torde i stället vara om de som berörs av
ändringarna kan behandla dem samlat. Det föreslås därför att samtliga
ändringar ska träda i kraft vid samma tidpunkt, den 1 januari 2019.
Äldre bestämmelser för riktlinjer för bostadsförsörjningen som
har antagits senast den 31 december 2018 bör fortfarande gälla. Skäl
för ytterligare övergångsbestämmelser saknas.
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7.1

Förslaget till lag om ändring i lag (2000:1383)
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

1§
Varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Planeringen ska syfta till att skapa förutsättningar för alla i kommunen att
leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Planeringen ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper
och marknadsförutsättningar.
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda
med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, den som har ansvaret för
det regionala tillväxtarbetet i länet och andra regionala organ tillfälle att
yttra sig.
Paragrafen har ändrats.
I första stycket, första meningen, anges inte längre att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen.
Genom ändringen, tillsammans med tillägget i 2 § 1 st., tydliggörs att
kommunens skyldighet enligt lagen är att planera för bostadsförsörjningen och att riktlinjerna är avsedda att vara en dokumentation av
kommunens planering. Ändringarna i andra meningen är endast
språkliga och är inte avsedda att innebära någon förändring av syftet
med kommunens planering.
Andra stycket motsvarar innehållet i den tidigare 2 § 2 st. Av stycket
framgår därmed att det är planeringen som särskilt ska grundas på en
analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder,
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
Ändringen innebär inte någon förändring av eller ökat krav på kom111
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munens planering för bostadsförsörjning, utan är endast avsedd att
vara ett förtydligande av att parametrarna som anges i stycket ska
användas under alla delar av planeringen. Eftersom planeringen ska
dokumenteras i riktlinjerna kommer riktlinjerna genom detta förtydligande alltjämt att avspegla hur kommunen tagit hänsyn till de olika
parametrarna.
Tredje stycket utgörs av det tidigare andra stycket och har ändrats
endast på så sätt att den aktör, dvs. för närvarande de landsting, de
samverkansorgan och den länsstyrelse, som har ansvar för det regionala tillväxtarbetet i länet benämns som den som har ansvaret för det
regionala tillväxtarbetet. Begreppet används för dessa aktörer i förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och ändringen syftar till
att åstadkomma en enhetlig begreppsanvändning. Ändringen är därmed endast av språklig karaktär och innebär inte någon förändring i
sak. Det tidigare innehållet i tredje stycket har flyttats till 2 § 3 st.
Paragrafen har behandlats närmare i avsnitt 4.2.2.
2§
Kommunens planering för bostadsförsörjningen ska dokumenteras i
riktlinjer. Riktlinjerna ska minst innehålla uppgift om:
1. behovet av tillskott av bostäder i kommunen,
2. kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet och
3. hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.
Paragrafen har ändrats.
I första stycket anges inledningsvis att kommunens planering för bostadsförsörjningen ska dokumenteras i riktlinjer. Som också berörts i
kommentaren till 1 § tydliggörs härigenom att riktlinjerna utgör en
dokumentation av kommunens planering för bostadsförsörjningen.
Ändringen i den andra meningen är endast av språklig karaktär.
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I punkten 1 stadgas att riktlinjerna ska innehålla en uppgift om behovet av tillskott av bostäder i kommunen. Av bestämmelsen framgår
därmed att kommunen ska tala om i vilken mån det finns ett behov av
tillskott på bostäder och hur stort det behovet i sådant fall är. Det
som ska anges är en kvantitativ uppgift baserad på den analys som ska
göras enligt vad som framgår av 1 §. Begreppet tillskott förekommer
inte sedan tidigare i BFL. Ett tillskott av bostäder kan tillkomma genom nybyggnad. Ett tillskott kan också tillkomma på andra sätt, t.ex.
genom att befintliga lägenheter som inte används renoveras och tas i
bruk eller genom att fritidshus tas i bruk för permanent boende.
I punkten 2 anges att riktlinjerna ska innehålla uppgift om kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Punkten är en bearbetad sammanslagning
av de tidigare punkterna 1 och 2. I punkten framgår därmed att det
är på vilket sätt kommunerna avser att verka för att nå bostadspolitiska mål, vilka medel som ska användas och vilka ambitioner kommunen har när det gäller bostadsbyggande och utveckling av det befintliga bostadsbeståndet som ska framgå av riktlinjerna.
I det andra stycket återfinns det tidigare tredje stycket i 1 §.
Styckets tidigare innehåll har som redan berörts flyttats till 1 §. Någon
ändring i sak är inte avsedd.
Paragrafen har behandlats närmare i avsnitt 4.1.1, 4.1.4 och 4.2.2.
3§
Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och
underlag för deras planering av bostadsförsörjningen.
Paragrafen har ändrats. Länsstyrelsens uppgift att uppmärksamma
kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frågor
om bostadsförsörjning och att verka för att sådan samordning kommer till stånd har tagits bort. Länsstyrelsernas uppgift att lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av
bostadsförsörjningen kvarstår dock oförändrad. Paragrafen har behandlats närmare i avsnitt 4.1.3 och 4.1.6.
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4§
Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska uppmärksamma kommunerna i länet på behovet av samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till stånd.
Regeringen kan besluta att vissa särskilt angivna frågor ska behandlas i samordningsverksamheten.
Paragrafen har ändrats. Det tidigare innehållet i bestämmelsen har
flyttats till 2 kap. 3 § PBL.
Det nya första stycket innebär att uppgiften att uppmärksamma
kommunerna i länet på behovet av samordning i frågor om bostadsförsörjning och att verka för att sådan samordning kommer till stånd
har flyttats från länsstyrelserna till den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet. I 20 av landets län innebär det att antingen de
landsting som avses i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län eller de samverkansorgan som avses i lag (2002:34) om samverkansorgan i länen får uppgiften. För Stockholms län innebär överflyttningen av uppgiften så som det ser ut i dag ingen faktisk ändring,
utan det är fortsatt länsstyrelsen som med befintlig ansvarsfördelning
kommer att ha den aktuella uppgiften i länet. Vid tidpunkten för det
föreslagna ikraftträdandet av bestämmelsen förväntas dock samtliga
landsting ha tagit över ansvaret för det regionala tillväxtarbetet och det
kommer då vara de som i alla län har ansvar för uppgiften enligt bestämmelsen. Hur uppgiften ska genomföras regleras inte närmare i
paragrafen. När länsstyrelserna fick uppgiften anförde regeringen att
syftet var att stärka det regionala hänsynstagandet vid framtagande av
de kommunala riktlinjerna för bostadsförsörjningen och att länsstyrelsen skulle medverka till att berörda kommuner utbyter information
om pågående arbete med kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen (prop. 2012/13:178). Att genomföra konferenser, anordna
seminarier och erbjuda ett regionalt forum för frågor kring bostadsförsörjning kan vara olika sätt att genomföra uppgiften på. Användningen av begreppet den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet har motiverats i kommentaren till 1 § 3 st.
I det andra stycket ges regeringen rätt att besluta att vissa särskilt
angivna frågor ska behandlas i samordningsverksamheten. När uppgiften i första stycket låg hos länsstyrelserna hade regeringen möjlig-
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het att ge närmare anvisningar om innehållet i samordningen och det
kan även fortsättningsvis finnas ett behov av att kunna ge sådana anvisningar. Det kan vara fråga om sådana frågor som ur ett nationellt
perspektiv anses angelägna och som det därmed är betydelsefullt att
uppmärksamma i samtliga län. Bestämmelsen ger inte regeringen
möjlighet att begränsa vilka frågor som den som har ansvaret för det
regionala tillväxtarbetet väljer att uppmärksamma och verka för med
stöd av samordningsuppgiften. Bestämmelsen har utformats med 2 §
2 st. lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län som förlaga.
Paragrafen har behandlats närmare i avsnitt 4.1.3 och 4.2.2.
5§
En kommun ska lämna regeringen de uppgifter om planeringen för bostadsförsörjningen som regeringen begär.
Paragrafen har ändrats språkligt. Ändringen innebär att begreppet
planering för bostadsförsörjning genomgående används i lagen. Någon
ändring i sak är inte avsedd.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Punkten 1
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Skälen för ikraftträdandedatumet har behandlats i kapitel 6.
Punkten 2
Äldre föreskrifter föreslås gälla för riktlinjer för bostadsförsörjningen
som antagits senast den 31 december 2018. Skälen för övergångsbestämmelsen har behandlats i kapitel 6.
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Förslaget till lag om ändring
i plan- och bygglag (2010:600)

2 kap.
3§
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala
förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning
av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1–5.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt 2 § lag
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska vara vägledande vid tillämpningen av första stycket 5.
Paragrafen har ändrats. Ett tredje stycke med innebörden att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt 2 § BFL ska vara vägledande vid tillämpningen av första stycket 5 har lagts till. Det materiella innehållet i stycket är detsamma som i den tidigare lydelsen av
4 § BFL. Ändringen innebär att sambandet mellan bostadsbyggande
och utveckling av bostadsbeståndet som allmänt intresse enligt PBL
och riktlinjerna enligt BFL kommer till uttryck i PBL. Det nya stycket
innebär inte någon ändring i sak av hur sambandet mellan bestämmelserna ser ut. Ändringen har behandlats närmare i avsnitt 4.2.2.
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3 kap.
5§
Av översiktsplanen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och
vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena
och följa gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till
och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala
mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom
kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som
avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken.
Vid redovisningen av första stycket 5 ska det behov av tillskott av bostäder som framgår av kommunens riktlinjer enligt 2 § lag (2000:1383)
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar komma till uttryck.
Paragrafens har ändrats. Ett andra stycke har lagts till. Ändringen innebär att behovet av tillskott av bostäder enligt 2 § 1 p. BFL ska komma
till uttryck i översiktsplanen. När 5 p. i bestämmelsen infördes anförde regeringen att det kan synas självklart att de behov av nya bostäder
som identifieras i kommunernas riktlinjer kommer till tydligt uttryck i
översiktsplanen, men att ambitionsnivån när det gäller samordningen
mellan arbetet med bostadsförsörjning och översiktsplaneringen varierar. För att säkerställa att bostadsbyggnadsbehovet behandlas i översiktsplanen ansåg regeringen att det behövdes uttryckliga regler som
ställer krav på att kommunens bedömningar av det framtida behovet
av bostäder ska redovisas i översiktsplanen (prop. 2013/14:59).
Ändringen i paragrafen är avsedd att vara en kodifiering av vad som
uttrycktes vid den ovan behandlade lagändringen och innebär att det
nära sambandet mellan riktlinjerna och översiktsplanen uttrycks tydligare. Ändringen har behandlats närmare i avsnitt 4.1.5.
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Ikraftträdande
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Skälen för ikraftträdandedatumet har behandlats i kapitel 6.
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Kommittédirektiv 2017:12

Kommunal planering för bostäder
Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017
Sammanfattning
En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner och regionala
företrädare. Utredaren ska också föreslå ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och plan- och bygglagen som
tydliggör att de kommunala bostadsbyggnadsbehoven ska avspeglas i
översiktsplanen. Syftet är att etablera en ordning där staten gör bedömningar av behovet av nya bostäder i hela landet som kommunerna
tillgodoser genom att i sin planering avsätta mark för ett bostadsbyggande som motsvarar behoven.
Utredaren ska bl.a.
• med arbetsförutsättningen att Boverket kommer att få i uppdrag
att årligen bedöma bostadsbyggnadsbehovet för respektive FAregion föreslå hur de bedömda bostadsbyggnadsbehoven ska fördelas på kommuner vid ett första tillfälle,
• föreslå hur kommande revideringar av Boverkets bedömningar ska
hanteras, och
• föreslå de lagändringar i berörda delar av lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar och plan- och bygglagen som bedöms
lämpliga.
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Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2017.
Bakgrund
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2017 sin avsikt att
presentera förslag om krav på kommunal planering för bostadsbyggande. Bakgrunden är att bostadsbyggandet i Sverige under lång tid
inte har hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen. Boverket har
beräknat ett kvantitativt behov av bostadsbyggande på 710 000 bostäder under perioden 2016–2025, varav 75 procent i de tre storstadsregionerna, om utbudet av bostäder i förhållande till befolkningen
ska kunna återgå till läget 2011.
Regeringen gav den 4 maj 2016 Boverket i uppdrag att lämna förslag till hur framtagandet av återkommande bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet i hela landet ska organiseras, finansieras och regleras. Boverket inkom den 23 december 2016 med rapporten En metod
för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet, där verket föreslår att bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska göras årligen med prognoshorisonten tio år för var och en av landets 60 funktionella analysregioner (FA-regioner). Bedömningarna ska enligt förslaget göras av
Boverket och regleras i myndighetens instruktion. Förslaget har
remitterats och remisstiden löper till den 14 april 2017.
Kommunerna är enligt lag skyldiga att varje mandatperiod pröva
om kommunens översiktsplan respektive riktlinjer för bostadsförsörjningen är aktuella. Genom ändringar i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, förkortad BFL, som trädde
i kraft den 1 januari 2014, skärptes kraven på innehållet i kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska numera
bl.a. innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och de åtgärder
kommunen planerar att vidta för att nå dessa mål. Riktlinjerna ska
vidare ange hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella
och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Genom ytterligare lagändringar vid samma tid
kopplades kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen samman
med uppgiften som planmyndighet. Riktlinjerna ska således vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § första stycket 5 plan- och
bygglagen (2010:900), förkortad PBL, där det framgår att kommunens planläggning – med hänsyn till natur- och kulturvärden,
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miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala
förhållanden – bl.a. ska främja bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet.
Alla kommuner ska bidra till bostadsbyggandet
Befolkningen i Sverige ökar snabbt. Sedan år 2000 har antalet invånare ökat med mer än en miljon. Av detta utgörs ungefär tre fjärdedelar av nettoinvandring. Möjligheterna att prognostisera förändringar i flyttmönster över gränserna är begränsade. År 2000 bedömde
Statistiska centralbyrån att Sveriges befolkning år 2025 skulle uppgå
till ungefär 9,4 miljoner invånare, en siffra som passerades 2010.
Enligt de senaste prognoserna kommer vi 2025 att vara ungefär
11,1 miljoner invånare.
När befolkningen ökar till följd av födelseöverskott ökar behovet
av bostäder med ett par decenniers fördröjning, och de nya invånarna
har ofta en given hemort. Nya invånare som invandrar behöver däremot bostäder omedelbart och det är inte på samma sätt självklart i
vilken kommun man kommer att bo.
Såväl bedömningar av bostadsbehovet som planläggning av mark
för att möjliggöra nya bostäder är i dag kommunala angelägenheter.
Kommunerna förutsätts fånga upp samhällsförändringar och anpassa
sina planer efter dem. Såväl förutsättningar som ambitioner att göra
detta varierar. Ett uttryck för detta är att en tredjedel av landets
översiktplaner vid utgången av 2015 hade antagits för mer än tio år
sedan och att mindre än hälften av kommunerna hade antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen vid samma tidpunkt.
Kommunernas varierande tillämpning av de regler som avser att
fånga upp befolkningsutvecklingen gör att regeringen ser ett behov av
att skapa en sammanhängande ordning där staten gör en bedömning
av behovet av nya bostäder i hela landet och kommunerna i sin
planering avsätter mark för bostadsbyggande som sammantaget motsvarar behovet.
Om Boverket efter remissbehandling får ett uppdrag i linje med
det förslag verket lämnat, kommer det att årligen för varje FA-region
finnas kvantitativa bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet på tio
års sikt. Regeringen vill genom utredarens arbete säkerställa att dessa
får ett genomslag i alla landets kommuner. Bedömningarna från
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Boverket behöver i dialog med regionala och kommunala företrädare
fördelas på varje kommun, och det ska bli ännu tydligare än i dag att
bostadsbyggnadsbehovet i kommunen ska avspeglas i kommunens
översiktsplan.
Uppdraget att föreslå hur det kommunala
bostadsbyggnadsbehovet ska kvantifieras
Utredaren ska i sitt arbete utgå från att Boverket kommer att göra
bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet baserat på det remitterade
förslaget med de modifieringar som föranleds av remissinstansernas
synpunkter. Dessa bedömningar behöver med hänsyn till regionala
och lokala förutsättningar fördelas på kommuner.
Inom delar av Sverige sker redan i dag ett samordnat arbete kring
bostadsförsörjningsfrågor på regional nivå. I hela landet ska länsstyrelser och aktörer med regionalt utvecklingsansvar ges tillfälle att
yttra sig när kommunerna tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Av riktlinjerna ska det framgå hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program
som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Det finns med andra
ord en regional dimension i dagens bostadsförsörjningsplanering.
Boverkets bedömningar kommer enligt verkets förslag att avse en
annan geografisk indelning än den administrativa indelningen i län.
Bedömningarna kommer också att presenteras med tidsintervall som
kommer att avvika från de processer som i dag pågår i olika delar av
landet. Utredaren ska genom dialog med kommuner och regionala
företrädare, utifrån förutsättningarna i olika delar av landet, finna
former för hur de bedömda bostadsbyggnadsbehoven ska fördelas på
kommunerna inom respektive FA-region.
Även om formerna för hur Boverkets behovsbedömning tas om
hand kan komma att variera i olika delar av landet, finns det ett värde
i att de behov som fördelas på respektive kommun har samma
tidshorisont i hela landet. Om det under utredningsarbetet framstår
som lämpligt att generellt använda en annan tidshorisont än den som
Boverket föreslår, och utredaren kan finna bred uppslutning bland
Sveriges kommuner kring detta, står det utredaren fritt att göra så.
Om utredaren bedömer att regeringens uppdrag till Boverket med
hänsyn till vad som framkommer under utredningen bör utformas
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annorlunda än vad verket föreslår, ska utredaren uppmärksamma
regeringen på detta.
Boverkets årliga bedömningar kan förväntas innebära att bostadsbyggnadsbehovet i respektive FA-region justeras, såväl uppåt som
nedåt. Beroende på hur arbetet med att fördela behoven på kommuner initialt organiseras, kan kommande förändringar kräva större
eller mindre arbetsinsatser. I de fall där fördelningen initialt sker med
stöd av indikatorer är det möjligt att låta dessa styra fördelningen
mellan kommunerna vid mindre revideringar eller under vissa tidsintervall.
Om utredaren inte genom dialog kan lösa uppgiften att fördela de
bedömda bostadsbyggnadsbehoven med bibehållen ansvarsfördelning mellan befintliga aktörer, får en modell där de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna får detta uppdrag övervägas i hela eller delar
av landet.
Med hänsyn till att utredarens förslag antas innebära att arbetssättet kommer att variera över landet kan det vid varje tidpunkt vara
svårt att överblicka vilka bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet
på kommunal nivå som är aktuella. Det finns därför anledning att
överväga om resultatet av de föreslagna processerna bör dokumenteras och hållas tillgängliga på ett samlat sätt.
Utredaren ska därför
• med arbetsförutsättningen att Boverket kommer att få i uppdrag
att årligen bedöma bostadsbyggnadsbehovet för respektive FAregion föreslå hur de bedömda bostadsbyggnadsbehoven ska fördelas på kommunerna vid ett första tillfälle,
• föreslå hur kommande revideringar av Boverkets bedömningar
ska hanteras,
• bedöma om det förslag till regeringsuppdrag som Boverket lämnat
bör modifieras,
• föreslå hur de vid varje tillfälle aktuella bedömningarna av bostadsbyggnadsbehoven på kommunal nivå ska dokumenteras och hållas
tillgängliga, och
• lämna förslag där utgifter för statens medverkan ryms inom befintliga budgetramar.
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Uppdraget att säkerställa att det kommunala
bostadsbyggnadsbehovet kommer till uttryck i översiktsplanen
Om de förslag som utredaren lämnar enligt den första delen av
uppdraget genomförs, kommer varje kommun att få en kvantitativ
bedömning av bostadsbyggnadsbehovet att förhålla sig till. Detta
bedömda bostadsbyggnadsbehov har vissa likheter med sådana relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse
för bostadsförsörjningen, som kommunerna ska ta hänsyn till vid
framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen (2 § första stycket
3 BFL). Kommunerna förutsätts grunda sina riktlinjer på en analys
av bl.a. den demografiska utvecklingen och efterfrågan på bostäder
(2 § andra stycket BFL). Den bedömning av bostadsbyggnadsbehovet
i kommunen som genomförs med stöd av utredarens förslag bör komma till uttryck i den aktuella paragrafen.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § första stycket 5 PBL (4 § BFL),
dvs. kravet att planläggning enligt PBL bl.a. ska främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Av 3 kap. 5 § 5 PBL framgår att det av kommunens översiktsplan i sin tur ska framgå hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Det
kan i sammanhanget nämnas att några remissinstanser i samband
med lagstiftningsärendet framförde att det borde göras en mera direkt
koppling mellan riktlinjerna för bostadsförsörjning och översiktsplanen (prop. 2012/13:178, s. 23). Regeringen har beslutat om direktiv till en utredare med uppgift att föreslå en mer utvecklad översiktplanering (dir. 2017:6). Av direktiven framgår sammanfattningsvis
att regeringen vill förstärka översiktplanens roll och tydliggöra hur
de statliga intressena bör tas om hand vid efterföljande beslut om
planer och bygglov. Det finns därför anledning att åter överväga om
kopplingen mellan riktlinjerna för bostadsförsörjning och översiktsplanen bör stärkas ytterligare.
Det finns mot denna bakgrund behov av att överväga lagändringar
både i BFL och PBL för att säkerställa att bostadsbyggnadsbehovet
för en kommun, som det bestäms genom utredarens förslag, ska ligga
till grund för kommunens bostadsförsörjningsplanering och att det
av kommunens översiktplan framgår hur kommunen avser att tillgodose det bedömda bostadsbyggnadsbehovet.
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Utredaren ska mot bakgrund av dessa överväganden föreslå de
lagändringar i berörda delar av BFL och PBL som bedöms lämpliga.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska vid utformandet av sina förslag bedöma om de kan
komma att inskränka den kommunala självstyrelsen. Om sådana förslag lämnas, ska utredaren genomföra en sådan proportionalitetsbedömning som krävs enligt 14 kap. 3 § regeringsformen. Vid proportionalitetsbedömningen ska hänsyn också tas till alternativ reglering.
Om flera möjligheter finns för att nå samma mål, ska utredaren välja
den som innebär minst intrång på den kommunala självstyrelsen.
Samråd, arbetsformer och redovisning av uppdraget
Uppdraget ska utöver vad som framgår under respektive rubrik genomföras i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.
Utredaren ska samråda med länsstyrelserna och regionalt utvecklingsansvariga aktörer.
Utredaren ska samråda med utredningen En utvecklad översiktsplanering (N2017:2).
Utredaren ska beakta remissutfallet med anledning av Boverkets
rapport En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet.
Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2017.
(Näringsdepartementet)
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Kommittédirektiv 2017:85

Tilläggsdirektiv till
Utredningen om kommunal planering för bostäder
(N 2017:04)
Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2017
Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att ge en särskild utredare
i uppdrag att lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna
(dir. 2017:12). I uppdraget ingår att säkerställa att bostadsbyggnadsbehovet för en kommun ska ligga till grund för kommunens bostadsförsörjningsplanering och att det av kommunens översiktsplan
framgår hur kommunen avser att tillgodose det bedömda bostadsbyggnadsbehovet.
Utredaren får därutöver i uppdrag att
• kartlägga hur kommunerna arbetar med att analysera och hantera
efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper med svag ställning på
bostadsmarknaden ur ett lokalt och regionalt perspektiv,
• kartlägga hur kommunerna använder olika verktyg och belysa vilka
avvägningar kommunerna gör vid beslut om åtgärder för bostadsförsörjning i syfte att tillgodose dessa behov,
• analysera om det finns behov av vägledning eller kompletterande
kommunala verktyg i syfte att underlätta arbetet med bostadsförsörjningsfrågor för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden, och lämna de förslag som analysen ger upphov till, och
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• vid behov föreslå förändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och angränsande lagstiftning, som kan leda till
att efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper med svag ställning
på bostadsmarknaden tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt.
• Utredningstiden förlängs. Det ursprungliga uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 29 september 2017 medan uppdraget
i övrigt ska redovisas senast den 30 april 2018.
Det ursprungliga uppdraget
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2017 sin avsikt att
presentera förslag om krav på kommunal planering för bostadsbyggande. Bakgrunden var att bostadsbyggandet i Sverige under lång tid
inte har hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen. En särskild
utredare fick i uppdrag att lämna förslag på hur bedömningar av
bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Utredaren ska också överväga ändringar i lagen (2000:1383)
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, förkortad BFL, och
plan- och bygglagen (2010:900) för att säkerställa att bostadsbyggnadsbehovet för en kommun, som det bestäms genom utredarens
förslag, ska ligga till grund för kommunens bostadsförsörjningsplanering och att det av kommunens översiktplan framgår hur kommunen avser att tillgodose det bedömda bostadsbyggnadsbehovet.
Syftet är att etablera en ordning där staten gör bedömningar av
behovet av nya bostäder i hela landet som kommunerna tillgodoser
genom att i sin planering avsätta mark för ett bostadsbyggande som
motsvarar behoven.
Behov av ytterligare utredning
Enligt BFL ska varje kommun med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen och skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Som framgår av de ursprungliga direktiven är en del av utredarens
uppdrag att bl.a. säkerställa att bostadsbyggnadsbehovet för en kommun ska ligga till grund för kommunens bostadsförsörjningsplaner-
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ing. För att kunna möta behovet är det samtidigt viktigt att kommunen bedriver en ändamålsenlig planering för bostadsförsörjningen.
Det handlar bl.a. om att aktivt arbeta med underlag och analyser,
riktlinjer för bostadsförsörjning, genomförande, uppföljning och de
verktyg som finns till förfogande i arbetet, t.ex. bostadsförmedlingar,
hyresgarantier, planmonopolet, markinnehav och en aktiv markpolitik
samt allmännyttiga bostadsföretag, bostadsstiftelser och samarbete
med andra aktörer.
Befolkningen växer snabbt och situationen för grupper som står
långt ifrån eller är nya på bostadsmarknaden har under lång tid varit
ansträngd. Det är oroande att det finns indikationer på att vissa
grupper på bostadsmarknaden är trångbodda, att den sekundära bostadsmarknaden växer och att socialtjänsten vittnar om att de i dag
möter personer vars avgörande problem är att de inte får tag i en
bostad på den reguljära bostadsmarknaden. Det behövs en fördjupad
kunskap om hur kommunerna arbetar med efterfrågan och bostadsbehoven bland grupper som har svag ställning på bostadsmarknaden
men som inte behöver, eller vid bättre balans på bostadsmarknaden
inte skulle behöva, samhällets stöd. Det kan t.ex. handla om enskilda
och hushåll som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden eller
svårt att hitta en bostad som motsvarar livssituationen, vilken i förlängningen kan påverka barns uppväxtvillkor. Det behövs även kunskap om hur kommunernas arbete förhåller sig till olika områden
inom kommunen samt till det regionala perspektivet. Situationen på
bostadsmarknaden påverkar rörligheten på arbetsmarknaden, sysselsättningen och tillväxten.
Utan ett aktivt arbete med bostadsförsörjningsfrågor finns en
risk att kommunerna saknar en sammanhängande bild av efterfrågan
och bostadsbehoven i kommunen och regionen och att nödvändiga
åtgärder därför inte kommer till stånd.
Sammantaget finns det behov av ytterligare utredning.
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Tilläggsuppdrag
Utredaren ska mot denna bakgrund
• kartlägga hur kommunerna arbetar med att analysera och hantera
efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper med svag ställning på
bostadsmarknaden ur ett lokalt och regionalt perspektiv,
• kartlägga hur kommunerna använder olika verktyg och belysa
vilka avvägningar kommunerna gör vid beslut om åtgärder för
bostadsförsörjning i syfte att tillgodose dessa behov,
• analysera om det finns behov av vägledning eller kompletterande
kommunala verktyg i syfte att underlätta arbetet med bostadsförsörjningsfrågor för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden, och lämna de förslag som analysen ger upphov till,
och
• vid behov föreslå förändringar i BFL och angränsande lagstiftning, som kan leda till att efterfrågan och bostadsbehovet hos
grupper med svag ställning på bostadsmarknaden tillgodoses på
ett ändamålsenligt sätt.
Förslagen ska utöver vad som framgår av de ursprungliga direktiven
ta hänsyn till de skiftande förutsättningar som finns i delar av landet
samt behovet av att minska och motverka socioekonomisk boendesegregation. De förslag som utredaren lämnar ska stå i överensstämmelse med det handlingsutrymme som följer av EU-rätten inklusive
statsstödsreglerna.
Samråd och redovisning av uppdraget
Utöver vad som redan gäller enligt det urspungliga uppdraget i frågan
om konsekvensbeskrivningar, samråd och arbetsformer ska uredaren
på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns
hos länsstyrelserna, bl.a. genom bostadsmarknadsanalyserna och det
arbete som bedrivits i samband med uppdraget om kommunernas
riktlinjer för bostadsförsörjning (Fi2016/04376/SFÖ m.fl.) och om
att stödja kommuner och andra aktörer i arbetet med att underlätta
inträde på bostadsmarknaden m.m. (N2016/00696/PUB).
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Utredningstiden förlängs. Det ursprungliga uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 29 september 2017 medan uppdraget
i övrigt enligt dessa tilläggsdirektiv ska redovisas senast den
30 april 2018.
(Näringsdepartementet)
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Utkast till regeringsuppdrag

Uppdrag att utföra beräkningar av behovet
av tillskott av bostäder
Regeringens beslut
Boverket ska under perioden 2019–2023 årligen beräkna behovet av
tillskott av bostäder under den kommande tioårsperioden. Beräkningarna ska redovisas för hela landet och för varje län. Länsstyrelsen och den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet
i respektive län ska på lämpligt sätt få ta del av gjorda antaganden
och de data som använts vid beräkningarna.
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Uppdrag att genomföra dialoger om
behovet av tillskott av bostäder
Regeringens beslut
Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i respektive
län ska under perioden 2019–2023 årligen genomföra dialoger om
behovet av tillskott av bostäder med länets kommuner. Dialogerna
ska grundas på de beräkningar av behovet av tillskott av bostäder
i länet som Boverket redovisar på uppdrag av regeringen (dnr.
0000/0000/XXX)
Skälen för regeringens beslut
Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i respektive
län ska enligt vad som framgår i BFL uppmärksamma kommunerna
i länet på behovet av samordning mellan kommuner i fråga om
bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till
stånd. Regeringen får besluta att samordningen under en viss tid
ska avse en viss fråga.
Behovet av fler bostäder kommer under en följd av år att vara
fortsatt historiskt högt. För att säkerställa att kommunernas totala
bedömning av behovet överensstämmer med de beräkningar som
görs av Boverket, med de variationer som följer av kommunernas
större kännedom om lokala förhållanden, finner regeringen att det
i hela landet finns ett behov av att under den kommande femårsperioden rikta kommunernas uppmärksamhet på behovet av samordning av bedömningarna av behovet av tillskott av bostäder.
För att säkerställa att kommunerna möts och inbördes utbyter
erfarenheter och synpunkter kring behovet av tillskottet av bostäder
ska den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet organisera
möten där ett sådant utbyte av erfarenheter och åsikter kan komma
till stånd.
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Bilaga 3

Uppdrag i regleringsbrev om behovet
av tillskott av bostäder
Myndigheten ska ta del av de beräkningar av behovet av tillskott
av bostäder som Boverket redovisar på uppdrag av regeringen
(dnr. 0000/0000/XXX) och med dessa som grund redovisa:
– hur Boverkets beräkningar kan komma till nytta i myndighetens
verksamhet, och
– hur myndigheten kan bidra till att förbättra underlaget för
Boverkets beräkningar.
Uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisning för 2019.
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Statens offentliga utredningar 2017
Kronologisk förteckning

1. För Sveriges landsbygder
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. N.

20. Tillträde för nybörjare – ett öppnare
och enklare system för tillträde till
högskoleutbildning. U.

2. Kraftsamling för framtidens energi. M.

21. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för
vård och omsorg om äldre personer.
Del 1 och 2. S.

3. Karens för statsråd och statssekreterare.
Fi.
4. För en god och jämlik hälsa.
En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket. S.

22. Från värdekedja till värdecykel – så får
Sverige en mer cirkulär ekonomi. M.

5. Svensk social trygghet i en
globaliserad värld. Del 1 och 2. S.

24. Ett arbetsliv i förändring – hur
påverkas ansvaret för arbetsmiljön? A.

6. Se barnet! Ju.

25. Samlad kunskap – stärkt
handläggning. S.

7. Straffprocessens ramar och
domstolens beslutsunderlag
i brottmål – en bättre hantering av
stora mål. Ju.
8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017.
Kärnavfallet – en fråga i ständig
förändring. M.
9. Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. U.
10. Ny ordning för att främja god sed
och hantera oredlighet i forskning. U.
11. Vägskatt. Volym 1 och 2. Fi.
12. Att ta emot människor på flykt.
Sverige hösten 2015. Ju.
13. Finansiering av infrastruktur med
privat kapital? Fi.
14. Migrationsärenden
vid utlandsmyndigheterna. Ju.
15. Kvalitet och säkerhet
på apoteksmarknaden. S.
16. Sverige i Afghanistan 2002–2014. UD.
17.		Om oskuldspresumtionen och rätten att
närvara vid rättegången. Genomförande
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. Ju.

23. digitalforvaltning.nu. Fi.

26. Delningsekonomi. På användarnas
villkor. Fi.
27. Vissa frågor inom fastighets- och
stämpelskatteområdet. Fi.
28. Ett nationellt centrum för kunskap
om och utvärdering av arbetsmiljö. A.
29. Brottsdatalag. Ju
30. En omreglerad spelmarknad.
Del 1 och 2. Fi.
31. Stärkt konsumentskydd
på bostadsrättsmarknaden. Ju.
32. Substitution i Centrum
– stärkt konkurrenskraft med
kemikaliesmarta lösningar. M.
33. Stärkt ställning för hyresgäster. Ju.
34. Ekologisk kompensation – Åtgärder
för att motverka nettoförluster av
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av
markexploatering tillgodoses. M.
35. Samling för skolan. Nationell strategi
för kunskap och likvärdighet. U.

18. En nationell strategi för validering. U.

36. Informationssäkerhet för samhälls
viktiga och digitala tjänster. Ju.

19. Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen
mot fördjupad lokal samverkan
för unga arbetslösa. A.

37. Kvalificerad välfärdsbrottslighet
– förebygga, förhindra, upptäcka och
beivra. Ju.
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38. Kvalitet i välfärden – bättre
upphandling och uppföljning. Fi.

60. Nästa steg? Förslag för en stärkt
minoritetspolitik. Ku.

39. Ny dataskyddslag. Kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskydds
förordning. Ju.

61. Villkorlig frigivning – förstärkta
åtgärder mot återfall i brott. Ju.

40. För dig och för alla. S.
41. Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd. Ju.
42. Vem har ansvaret? M.
43. På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet
och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. S.
44. Entreprenad, fjärrundervisning
och distansundervisning. U.
45. Ny lag om företagshemligheter. Ju.
46. Stärkt ordning och säkerhet i domstol.
Ju.
47. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik
hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete
för en god och jämlik hälsa. S.
48. Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Förutsättningar för en lärande hälsooch sjukvård. S.
49. EU:s dataskyddsförordning
och utbildningsområdet. U.
50. Personuppgiftsbehandling
för forskningsändamål. U.
51. Utbildning, undervisning och ledning
– reformvård till stöd för en bättre
skola. U.
52. Så stärker vi den personliga
integriteten. Ju.

62. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s
Fud-program 2016. M.
63. Miljötillsyn och sanktioner
– en tillsyn präglad av ansvar, respekt
och enkelhet. M.
64. Detaljplanekravet. N.
65. Hyran vid nyproduktion
– en utvärdering och utveckling av
modellen med presumtionshyra. Ju.
66. Dataskydd inom Socialdepartementets
verksamhetsområde – en anpassning
till EU:s dataskyddsförordning. S.
67. Våldsbejakande extremism.
En forskara ntologi. Ku.
68. Barnets rättigheter i ett straffrättsligt
förfarande m.m. Genomförande av
EU:s barnrättsdirektiv och två andra
straffprocessuella frågor. Ju.
69. Marknadskontrollmyndigheter
– befogenheter och
sanktionsmöjligheter. UD.
70. Förstärkt skydd för uppgifter
av betydelse för ett internationellt
samarbete för fred och säkerhet
som Sverige deltar i. Ju.
71. Bostäder på statens mark
– en möjlighet? N.
72. Genomförande av vissa
straffrättsliga åtaganden för att
förhindra och bekämpa terrorism. Ju.

53. God och nära vård. En gemensam
färdplan och målbild. S.

73. En gemensam bild av bostads‑
byggnadsbehovet. N.

54. Fler nyanlända elever ska uppnå
behörighet till gymnasiet. U.
55. En ny kamerabevakningslag. Ju.
56. Jakten på den perfekta ersättnings
modellen. Vad händer med med
arbetarnas handlingsutrymme? Fi.
57. Lag om flygpassageraruppgifter
i brottsbekämpningen. Ju.
58. Amerikansk inresekontroll vid utresa
från Sverige – så kan avtalen genomföras. Ju.
59. Reglering av alkoglass m.fl. produkter.
S.
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Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Brottsdatalag. [29]

Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen
mot fördjupad lokal samverkan
för unga arbetslösa. [19]

Stärkt konsumentskydd
på bostadsrättsmarknaden. [31]

Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas
ansvaret för arbetsmiljön? [24]

Informationssäkerhet för samhällsviktiga
och digitala tjänster. [36]

Ett nationellt centrum för kunskap om
och utvärdering av arbetsmiljö. [28]
Finansdepartementet
Karens för statsråd och statssekreterare. [3]
Vägskatt. Volym 1 och 2. [11]
Finansiering av infrastruktur med
privat kapital? [13]

Stärkt ställning för hyresgäster. [33]

Kvalificerad välfärdsbrottslighet
– förebygga, förhindra, upptäcka och
beivra. [37]
Ny dataskyddslag. Kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskydds
förordning. [39]
Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd. [41]

digitalforvaltning.nu. [23]

Ny lag om företagshemligheter. [45]

Delningsekonomi. På användarnas villkor.
[26]

Stärkt ordning och säkerhet i domstol. [46]
Så stärker vi den personliga integriteten. [52]

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. [27]

En ny kamerabevakningslag. [55]

En omreglerad spelmarknad. Del 1 och 2.
[30]
Kvalitet i välfärden – bättre
upphandling och uppföljning. [38]
Jakten på den perfekta ersättningsmodellen. Vad händer med medarbetarnas
handlingsutrymme? [56]
Justitiedepartementet
Se barnet! [6]
Straffprocessens ramar och domstolens
beslutsunderlag i brottmål
– en bättre hantering av stora mål. [7]
Att ta emot människor på flykt.
Sverige hösten 2015. [12]
Migrationsärenden
vid utlandsmyndigheterna.[14]
Om oskuldspresumtionen och rätten att
närvara vid rättegången. Genomförande
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. [17]

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. [57]
Amerikansk inresekontroll vid utresa från
Sverige – så kan avtalen genomföras. [58]
Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder
mot återfall i brott. [61]
Hyran vid nyproduktion
– en utvärdering och utveckling av
modellen med presumtionshyra. [65]
Barnets rättigheter i ett straffrättsligt
förfarande m.m. Genomförande av
EU:s barnrättsdirektiv och två andra
straffprocessuella frågor. [68]
Förstärkt skydd för uppgifter av
betydelse för ett internationellt
samarbete för fred och säkerhet
som Sverige deltar i. [70]
Genomförande av vissa straffrättsliga
åtaganden för att förhindra och
bekämpa terrorism. [72]
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Kulturdepartementet

Läs mig! Nationell kvalitetsplan
för vård och omsorg om äldre personer.
Del 1 och 2. [21]

Nästa steg? Förslag för en stärkt
minoritetspolitik. [60]

Samlad kunskap – stärkt handläggning. [25]

Våldsbejakande extremism.
En forskara ntologi. [67]

För dig och för alla. [40]

Miljö- och energidepartementet
Kraftsamling för framtidens energi. [2]
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017.
Kärnavfallet – en fråga i ständig
förändring. [8]
Från värdekedja till värdecykel – så får
Sverige en mer cirkulär ekonomi. [22]
Substitution i Centrum
– stärkt konkurrenskraft med
kemikaliesmarta lösningar. [32]

På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen.
[43]
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa.
Förslag för ett långsiktigt arbete för en
god och jämlik hälsa. [47]
Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Förutsättningar för en lärande hälsooch sjukvård. [48]
God och nära vård. En gemensam färdplan
och målbild. [53]

Ekologisk kompensation – Åtgärder för att
motverka nettoförluster av biologisk
mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering
tillgodoses. [34]

Reglering av alkoglass m.fl. produkter. [59]

Vem har ansvaret? [42]

Utbildningsdepartementet

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s
Fud-program 2016. [62]

Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. [9]

Miljötillsyn och sanktioner
– en tillsyn präglad av ansvar, respekt
och enkelhet. [63]

Ny ordning för att främja god sed
och hantera oredlighet i forskning. [10]

Näringsdepartementet
För Sveriges landsbygder
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. [1]

Dataskydd inom Socialdepartementets
verksamhetsområde – en anpassning
till EU:s dataskyddsförordning. [66]

En nationell strategi för validering [18]
Tillträde för nybörjare – ett öppnare och
enklare system för tillträde till hög
skoleutbildning. [20]

Detaljplanekravet. [64]

Samling för skolan.
Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet. [35]

Bostäder på statens mark
– en möjlighet? [71]

Entreprenad, fjärrundervisning
och distansundervisning. [44]

En gemensam bild av bostadsbyggnads‑
behovet. [73]

EU:s dataskyddsförordning och
utbildningsområdet. [49]

Socialdepartementet

Personuppgiftsbehandling
för forskningsändamål.[50]

För en god och jämlik hälsa.
En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket. [4]

Utbildning, undervisning och ledning
– reformvård till stöd för en bättre
skola. [51]

Svensk social trygghet i en globaliserad
värld. Del 1 och 2.[5]
Kvalitet och säkerhet
på apoteksmarknaden. [15]
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Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet
till gymnasiet. [54]

Utrikesdepartementet
Sverige i Afghanistan 2002–2014. [16]
Marknadskontrollmyndigheter
– befogenheter och
sanktionsmöjligheter. UD. [69]
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-14
Tid:

2017-01-09 kl.08.30-11.05

Plats:

Regionens hus sal B

§8

Granskning av delårsrapport 2017:2
Diarienummer: RJL 2017/3024

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna svar till Regionrevisionen avseende nämndens
ansvarsområde enligt föreliggande tjänsteskrivelse.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning av delårsrapport per
augusti 2017. Regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och
sjukvård samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har fått
Regionfullmäktiges uppdrag att svara på vilka åtgärder som vidtas
till följd av revisionens granskning av delårsrapport 2017:2.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-04
 Missiv samt granskningsrapport från Regionrevisionen
inkommet 2017-10-27.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
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Linda Byman
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Regionfullmäktige, Regionstyrelsen,
Nämnden för folkhälsa och sjukvård,
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Regionrevisionens granskning av
delårsrapport 2017:2
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 godkänna svar till Regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen, Nämnden för folkhälsa och sjukvård samt Nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö
 Godkänner svar till Regionrevisionen avseende styrelsen/nämndens
ansvarsområde enligt föreliggande tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionrevisionen har genomfört granskning av delårsrapport per augusti 2017.
Regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och sjukvård samt nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö har fått Regionfullmäktiges uppdrag att svara på vilka
åtgärder som vidtas till följd av revisionens granskning av delårsrapport 2017:2.

Information i ärendet

Regionrevisionen har genomfört granskning av delårsrapport per augusti 2017 och
lämnar en rekommendation samt ställer tre frågor. Rekommendationen avser att
fortsatt vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna.
Regionstyrelsen har i sin uppsiktsplikt att särskilt följa nämndernas arbete med
detta och att för egen del vidta åtgärder vid såväl över- som underskott.

Regionrevisionens frågor – kommentarer
Vilka åtgärder som Region Jönköpings län avser vidta för att
säkerställa att det finansiella målet över en tioårsperiod nås.
Regionstyrelsen
I anslutning till beskrivningen av det finansiella målet i beslutad Budget 2017 med
flerårsplan 2018-2019 framgår att det kommer att krävas aktiva åtgärder under
kommande år. Målet är satt över en tioårsperiod eftersom det för varje enskilt år
kommer att vara orealistiskt att nå 100 procent egenfinansiering av investeringar.
För perioden 2015-2017 är prognosen att egenfinansieringen sammantaget är
positiv. Även 2018 beräknas tidigare års positiva egenfinansiering balansera den
höga investeringsnivån, men från och med år 2019 kommer den sammantagna
egenfinansieringen att vara under 100 procent. Det gör att resultatnivån de sista
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åren i perioden för det finansiella målet måste bli högre samtidigt som
investeringsnivån inte fortsatt kan vara lika hög som under åren 2017-2021. Inför
budget 2019 och de år som följer därefter bör övervägas om det finansiella målet
om egenfinansiering behöver kompletteras med ett mått som kan utvärderas
årligen.
Vilka åtgärder som Region Jönköpings län vidtagit, eller planerar
genomföra, för att nettokostnaderna för verksamhetsområdena ska
anpassas till de ekonomiska ramarna. Vilka åtgärder Region
Jönköpings län avser vidta för att nå en högre måluppfyllelse
avseende verksamhetsmålen.
Regionstyrelsen
För de områden som inte har budgetbalans har förvaltningen tagit fram
åtgärdsplaner, dessa har redovisats i respektive nämnd. Regionstyrelsen har
utifrån avvikelser som rapporterades i den fördjupade månadsrapporten per april
2017 efterfrågat en beskrivning av vilka åtgärder som vidtas i syfte att nå
budgetbalans samt högre måluppfyllelse i verksamheten. Dessa har redovisats till
Regionstyrelsen under hösten 2017. Inom Regionstyrelsens eget ansvarsområde
finns inga verksamhetsområden med negativ avvikelse. Ett verksamhetsområde,
Verksamhetsstöd och service, har ett större överskott. Detta hanteras framför allt
genom att priserna till de verksamheter som köper verksamhetsområdenas tjänster
anpassas (sänks) inför 2018. Detta ger en direkt kostnadsminskning hos köparna
som framför allt utgörs av hälso- och sjukvården.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för folkhälsa och sjukvård följer varje månad ekonomiskt utfall för
varje verksamhetsområde samt de systemmätetal och kompletterande mått inom
andra för nämnden viktiga områden. För de verksamhetsområden som inte har
budgetbalans har förvaltningen tagit fram åtgärdsplaner, dessa har redovisats i
nämnden. Förutom ekonomisk obalans har nämnden fokuserat på ökad
måluppfyllelse vad gäller tillgängligheten.
En viktig åtgärd för att komma till rätta med obalansen ekonomiskt är att minska
kostnaderna för inhyrd personal eftersom den del som är en merkostnad jämfört
med att ha anställd personal inte ryms inom budget. Det finns en stor medvetenhet
i organisationen om Region Jönköpings läns och den nationella målsättningen att
till årsskiftet 2018/2019 vara oberoende av hyrpersonal. Utifrån
rekryteringsaktiviteter och övriga förbättringsarbeten bedöms förutsättningarna att
lyckas som goda. Verksamhetsområdena Bra Liv samt Kirurgisk vård har
handlingsplaner som kommer att ge ekonomisk effekt under 2018 med
helårseffekt från och med 2019. Inom Verksamhetsområde Psykiatri,
rehabilitering och diagnostik finns viss osäkerhet kring psykiatrin där
avvecklingen sannolikt har en långsammare takt. Nämnden följer löpande
kostnaderna för inhyrd personal per verksamhet.
Inom den specialiserade somatiska vården har relativt stora kostnadsbesparingar
skett de senaste åren framförallt inom Medicinsk vård men också inom Kirurgisk
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vård. Inom Kirurgisk vård återstår dock en stor ekonomisk obalans. Nämnden har
i november fått en beskrivning av hur ledningen för verksamhetsområdet arbetar
med att komma till rätta med denna. Nämnden kommer kontinuerligt få rapporter
om planerade åtgärder och dess effekter.
Nämnden har vid två tillfällen under året fått en redogörelse för vilka åtgärder
som pågår inom Bra Liv. Den åtgärdsplan som redovisats handlar dels om att
minska kostnaden för inhyrd personal, dels om att öka intäkterna i vårdvalet.
I delårsrapporten per augusti redovisades en förhållandevis svag måluppfyllelse
vad gäller tillgängligheten. Sett ur ett nationellt perspektiv har Region Jönköpings
län fortfarande en god tillgänglighet. Ett flertal aktiviteter pågår som syftar till att
förbättra tillgängligheten. Generellt för samtliga områden kan nämnas RAK (rätt
använd kompentens), KPS (kapacitet- och produktionsstyrning), digitalisering och
tillsammansarbetet. Inom några områden finns bemanningsproblem.
Bra Liv arbetar aktivt med läkarrekrytering för att komma upp i rätt bemanning.
Utbildning till telefonrådgivningssköterskorna pågår för triagering till bäst lämpad
yrkesgrupp.
Även inom psykiatrin pågår rekryteringsåtgärder och till viss del används
bemanningsföretag. Exempel på förbättringsåtgärder är nytt arbetssätt där team av
vårdpersonal arbetar tillsammans för patientens bästa och frigör läkartid. Detta
testats inom öppenvården med positivt resultat.
Inom Barn- och ungdomspsykiatrin pågår ett intensivt arbete inom flera områden
som rekrytering, introduktion av nyanställda, prioriteringsrutiner och
effektivisering av processer.
Nämnde för folkhälsa och sjukvård noterar att tillgängligheten mäts och
kommuniceras kontinuerligt på alla nivåer i organsationen.
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Det ekonomiska utfallet överskrider budget med ca 26,5 miljoner kronor efter
andra tertialet. Underskott återfinns på biljettintäktssidan, men främst på
kostnadssidan där ersättningstrafiken för Krösatågen är den enskilt största orsaken
till underskott. Andra poster är en hög indexutveckling på diesel, höga kostnader
för förstärkningstrafik samt ökade kostnader inom Västtågen. Inom serviceresor är
det negativa avvikelser på trafikkostnaderna på grund av högt antal resor. Delvis
uppvägs underskottet av kvalitetsviten från entreprenörer.
Skattefinansieringen i den allmänna trafiken är 66 procent vilket är 6
procentenheter högre än målet för 2017. Skattefinansieringen är högre under
sommarmånaderna och bedöms sjunka något under hösten.
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För att komma till rätta med det ekonomiska underskottet har ett antal åtgärder
vidtagits inom Jönköpings länstrafik. Planerade utökningar av trafik under
innevarande år har skjutits fram. Sedan augusti har vissa kvälls- och helgturer
dragits in och linjer som i princip är rena skolskjutslinjer läggs ner alternativt körs
på uppdrag av kommunerna efter årsskiftet. Inför 2018 höjs biljettpriserna med
mer än index.
För 2018 kan eventuellt ytterligare åtgärder behöva vidtas. Exempel på åtgärder
som kan övervägas är ytterligare neddragningar av sommartrafik 2018, utglesning
av vissa turer som inte är i pendlingsläge, dock tidigast from tidtabellsskiftet i juni
2018. En översyn av sträckor där det går parallell trafik med tåg och buss och av
sträckor med låg beläggning.
Vad gäller verksamhetsmål finns på grund av ny metod och omformulerade frågor
i Kollektivtrafikbarometern inte mätetal avseende kundnöjdhetsindex så att det
går att göra relevanta jämförelser mot satta mål för 2017. Avstämning ska göras
med Svensk Kollektivtrafik som ansvarar för undersökningen om hur det kan
lösas.
Av de mål som inte nås är tre relaterade till det ekonomiska underskottet och det
fjärde är sjukfrånvaron som är något högre än förra året, men den är fortfarande på
en låg nivå. Resandet i den allmänna trafiken har ökat med 1,4 procent (exklusive
skolkort) under andra tertialet jämfört med föregående år. Målsättningen att öka
med 3,5 procent nås inte, men jämförelsen görs med en väldigt hög nivå eftersom
resandet förra året ökade kraftigt. Resandet är nu också mycket högre än den
långsiktiga målsättningen enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Årets stora satsning för ökat resande är utökningen av stadstrafiken i Värnamo
från och med september. Effekten av denna går inte ännu att utvärdera.
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1.

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat regionens delårsbokslut för
perioden 2017-01-01 – 2017-08-31. Granskningens och revisionsrapportens syfte gällande
delårsbokslutet är att vara en del av det underlag som revisorerna använder inför sitt
ställningstagande i revisionsberättelsen vid räkenskapsårets slut.
Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för verksamheten
samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall
utvärderas i delårsrapporten och i årsredovisningen.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:



Är resultatet i delårsrapporten förenligt med fullmäktiges mål?
Är delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed för kommunal verksamhet?

Granskningen utgår från den lämnade delårsrapporten och utifrån granskningen har vi gjort
nedanstående bedömningar/iakttagelser:
-

Vår sammanfattande bedömning är att delårsrapporten per den 31 augusti 2017, i allt
väsentligt ger en rättvisande bild av regionens ekonomiska resultat och ställning
utifrån de principer som tillämpas av regionen. Vi noterar att lagkravet avseende
blandmodellen för redovisning av pensionsavsättningarna inte uppfylls i
delårsrapporten men ingår i prognosen.

-

Delårsrapporten är en återrapportering av hur regionen och nämndernas verksamhet
följer de riktlinjer och mål som Regionfullmäktige har fastställt. En fortsatt utveckling
mot ökad tydlighet i delårsrapporten av nämndernas samt Regionstyrelsens
verksamhet och ekonomi bör ske. Vi konstaterar att de stödfunktioner som finns inom
Regionstyrelsens verksamhet t.ex. fastigheter, IT och verksamhetsstöd och service
inte behandlas i delårsrapporten.

-

Det finansiella målet, om egenfinansiering av investeringar, är uppfyllt per den 31
augusti 2017. Utifrån prognosen blir egenfinansieringsgraden för investeringar 85 %
för 2017, vilket innebär att måluppfyllelse för det enskilda räkenskapsåret 2017 inte
beräknas uppnås.

-

Vår samlade bedömning är att delårsrapporten ger en tydlig bild av måluppfyllelsen
per 31 augusti 2017 gällande de systemmätetal som, vid delårsbokslutet, anses ingå i
bedömningen av god ekonomisk hushållning. Det är en större andel av
systemmätetal som inte når måluppfyllelse i jämförelse med samma period
föregående år. De systemmätetal som inte når måluppfyllelse är enligt
delårsrapporten, främst hänförliga till tillgängligheten i specialiserad vård och till barnoch ungdomspsykiatrin.

-

För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs måluppfyllelse inom både
verksamhetsmässiga och finansiella mål. Det är väsentligt att regionen löpande följer
upp och utvärderar de aktiviteter som pågår gällande de systemmätetal som inte når
måluppfyllelse i delårsbokslutet per den 31 augusti 2017.
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2.

Inledning

2.1

Bakgrund

Redovisningsrevisionen ska ge revisorerna underlag för att pröva om räkenskaperna är
rättvisande. Den omfattar granskning av regionens årsredovisning, delårsbokslut, intern
kontroll samt granskning av olika system och redovisningsrutiner.
Enligt kommunallagen ska revisorerna granska en delårsrapport omfattande minst 6
månader och högst 8 månader av verksamhetsåret.
Revisorerna skall även bedöma om resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av
fullmäktige, är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

2.2

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen av delårsrapporten är översiktlig och inriktas på att bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges mål. Granskningen innefattar även kontroller av
att regionens delårsrapport överensstämmer med Lag om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Granskningsresultaten vid delårsbokslutet utgör viktig information inför granskningen av
årsbokslutet.
Granskningen bygger på följande revisionsfrågor:



2.3

Är resultatet i delårsrapporten förenligt med fullmäktiges mål?
Är delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed för kommunal verksamhet?

Avgränsning

Då detta är en översiktlig granskning har granskningsinsatserna koncentrerats till
övergripande frågor samt analys av verksamheter som har väsentlig betydelse för regionens
resultat- och balansräkningar.

2.4

Revisionskriterier

Granskningen utgår i huvudsak från följande revisionskriterier:






Kommunallagen
Lag om kommunal redovisning
Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
Budget med verksamhetsplan 2017, flerårsplan 2018-2019
Region Jönköpings läns bokslutsinstruktioner
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3.

Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

3.1

Bokslutsprocessen

Den politiska organisationen i Region Jönköpings län består av Regionstyrelsen, nämnden
för Folkhälsa och sjukvård, nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och
nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö.
I likhet med tidigare år är delårsrapporten uppdelad på Hälso- och sjukvård samt Regional
utveckling. Den detaljerade finansiella informationen är lagd som en bilaga till
delårsrapporten. I denna bilaga framgår bl.a. driftsresultat och budgetavvikelser för olika
delar i nämndernas verksamhet.
Internt sker fortfarande en uppföljning per verksamhetsområde, dvs. Medicinsk vård,
Kirurgisk vård, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, IT-centrum m.fl.
Den ekonomiska redovisningen av regionens verksamhet sker alltså utifrån flera olika
perspektiv.
Kommentar:
Delårsrapporten är en återrapportering av hur regionen och nämndernas verksamhet följer
de riktlinjer och mål som Regionfullmäktige har fastställt. En fortsatt utveckling mot ökad
tydlighet i delårsrapporten av nämndernas verksamhet och ekonomi bör ske.

3.2

Redovisningsprinciper

Regionen upprättar månadsuppföljningar, fördjupad månadsrapport per den 30 april,
delårsbokslut per den 31 augusti samt ett årsbokslut per den 31 december. Det finns
fastställda anvisningar för delårsbokslutet per den 31 augusti 2017.
Kommentar:
Samma redovisningsprinciper som i föregående års del- och årsbokslut har tillämpats.

3.3

Uppföljning av tidigare iakttagelser

I granskningsrapporten avseende delårsbokslutet 2016:2 fanns följande sammanfattande
bedömning:
”I likhet med tidigare granskningar vill vi påtala att delårsrapporten inte är upprättad
utifrån kraven i lag om kommunal redovisning avseende pensionerna. Fullfondering
tillämpas istället för blandmodellen som lagen kräver. Vidare avviker – enligt vår
uppfattning – beslutet om snittning av de finansiella kostnaderna för pensionerna från
vad som är god redovisningssed. Vi bedömer dock att redovisat resultat för
delårsperioden i allt väsentligt är rättvisande utifrån de redovisningsprinciper som
Regionen tillämpar för pensionerna. Resultatet enligt blandmodellen framgår inte av
delårsrapporten”.
Kommentar:
Regionen redovisar även i år hela pensionsåtagandet som en avsättning i balansräkningen.
Detta är inte förenligt med Lag om kommunal redovisning, som anger att blandmodellen ska
tillämpas.
I årets delårsrapport per den 31 augusti 2017 redovisas resultatet enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att gällande lagkrav inte uppfylls. I prognosen för helåret 2017 har
resultatet enligt blandmodellen räknats fram.
4
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Snittning har skett av de finansiella kostnaderna avseende pensionerna. Detta är inte i linje
med god redovisningssed, men är förenligt med de principer som budgeten är baserad på.

3.4

Resultatanalys

Resultaträkning, mnkr

Utfall
januariaugusti
2017

Utfall
januariaugusti
2016

Skillnad

Prognos
2017

1 442

1 267

2 229

Verksamhetens kostnader

-7 686

-7 241

-11 860

Avskrivningar

-259
-6 503
5 413

-6 231

1 452

1 364

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Resultat före finansnetto
Finansnetto
Årets resultat

362
43
405

Avvikelse
mellan
Budget
Prognos
2017
och
Budget

Utfall
2016

2 039
-11
288
-385

-393
-272 -10 024
238
8 119

-10 089

65

-9 634

8 100

19

7 801

88

2 179

2 136

43

2 045

308

54

147

127

212

110

-67

23

-37

104

418

-13

274
-14
260

170

90

316

-257

5 175

Kommentarer till resultat för perioden januari – augusti 2017
Regionens resultat för perioden uppgår till 405 mnkr (få 418 mnkr). Resultaten är inte helt
jämförbara, då de innehåller ett antal jämförelsestörande poster exempelvis fanns kostnader,
uppgående till 32 mnkr, för infrastrukturinvesteringar i resultatet för perioden januari –
augusti 2016.
Kommentarer till budgetavvikelse och prognos för 2017
Regionen prognosticerar ett resultat uppgående till 260 mnkr för 2017. Detta är 90 mnkr
högre än budget och 56 mnkr lägre än föregående år. Större avvikelser finns främst
avseende pensionskostnader och sociala avgifter. Pensionsskulden redovisas med
utgångspunkt från en beräkning från KPA. Regionen begär prognoser per tertial.
Helårsprognosen för 2017 har varierat kraftigt från årsskiftet 2016 och under 2017. Den
påverkas bl. a. av basbeloppet, räntesatser, medellivslängd och när lönejusteringar
rapporteras. Det finns en stor osäkerhet kring storleken av den slutliga prognosen för 2017.
Regionen ser över rutinerna för inrapportering av nya löner för att säkerställa att prognosen
baseras på de senaste månadslönerna.
Kommentarer till skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella poster
Skatteintäkterna i prognosen är baserade på en beräkning från SKL i augusti 2017. I denna
prognos var skatteintäkterna högre än den prognos som låg till grund för budgeten.
Avvikelsen i prognosen uppgår till +19 mnkr. Det har kommit en ny prognos från SKL efter att
delårsrapporten fastställdes. Denna visar på ytterligare ca 8 mnkr högre skatteintäkter för
2017.
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Generella statsbidragen överstiger budgeten i delårsbokslutet med 28 mnkr och beräknas
även överstiga budgeten för helåret 2017 med 43 mnkr. En stor del av överskottet är
läkemedelsbidraget, som förväntas överstiga budgeten med 33 mnkr för helåret 2017.
Finansnettot är 67 mnkr lägre än föregående år och i prognosen för helåret 2017 understiger
finansnettot budgeten med 37 mnkr. Avvikelsen beror på lägre intäkter från räntor och
utdelningar och realisationsvinster samt högre kostnader i form av nedskrivningar.
Finansnettot påverkas av innehållet i värdepappersportföljen samt i vilken utsträckning
reavinster och reaförluster realiseras. Omplacering mellan räntebärande värdepapper och
aktier sker för att uppfylla de krav som finns i finanspolicyn avseende hur stor andel av de
finansiella tillgångarna som får användas för respektive placeringsform. Det innebär
exempelvis att om aktiekurserna stiger avyttras aktier och vinster realiseras. Det finansiella
nettot är även i hög grad påverkat av vilka finansiella kostnader som finns avseende
värdesäkring av pensioner.
I delårsrapportens bilaga finns en driftsredovisning som kan sammanställas per nämnd enligt
nedan:
Utfall
januari augusti
2017

Driftsredovisning per nämnd (exkl.
gemensamma kostnader)
Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Nämnden Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden Trafik, infrastruktur och miljö
Regionstyrelsen
Regiongemensamma poster
Totalt

Prognos
2017

Budget
2017

Avvikelse
2017

5 613

8 615

8 568

-47

154

243

246

3

582
214
-60
6 503

857
396
-87
10 024

826
474
-25
10 089

-31
78
62
65

I likhet med tidigare år finns kommentarer utifrån det ekonomiska utfallet för Hälso- och
sjukvård och Regional utveckling. Det är svårt att få en samlad och tydlig överblick av
verksamhet och ekonomi för respektive nämnd. Driftsredovisningen för Regionstyrelsen och
de regiongemensamma kostnaderna kommenteras inte i delårsrapporten.
Nämnden Folkhälsa och sjukvård prognosticerar ett underskott för helåret 2017
uppgående till -47 mnkr.
Under 2017 har verksamhetsområdet Medicinsk vård delvis anpassat sin verksamhet till
budgetramarna och bedömning görs att underskottet för helåret 2017 blir 15 mnkr, vilket är
väsentligt bättre än tidigare år.
Verksamhetsområdet Kirurgisk vård har fortsatt obalans i ekonomin och bedömning görs att
underskottet kommer att uppgå till 50 mnkr för helåret 2017. Verksamheten har inte kunnat
minska bemanning eller beroendet av hyrläkare i den takt som antagits i budgeten.
Verksamhetsområdet Bra Liv beräknar ett underskott uppgående till 23 mnkr. Orsaker till
underskottet anges bl.a. vara fler anställda, fortsatt beroende av hyrläkare samt ökade
kostnader för laboratorietjänster. Ersättning för asylundersökningar har varit lägre än
förväntat.
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Det finns ett antal poster som påverkar resultatet positivt både i delårsbokslutet och i
helårsprognosen. Några större poster är:
- ”Sjukskrivningsmiljarden” budgeterades inte då det tidigare inte var känt att bidraget
skulle utbetalas även för 2017. Det totala överskottet för helåret beräknas uppgå till
15 mnkr.
- Statsbidrag för psykiatrisatsningar väntas ge ett överskott uppgående till 9 mnkr.
- Stadsbidrag för somatisk vård, t.ex. cancervård och förlossningsvård, beräknas ge ett
nettoöverskott uppgående till 7 mnkr.
Nämnden Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet prognosticerar ett överskott
uppgående till 3 mnkr. Överskottet är hänförligt till verksamhetsområdet Utbildning och kultur
och beror huvudsakligen på utökade statliga bidrag.
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö prognosticerar ett underskott om -31 mnkr.
Årets resultat har bl.a. belastats med ökade kostnader i samband med inställda Krösatåg,
slutreglering av tvist med Västtågen samt höjda dieselkostnader.
Regionstyrelsens och regionens övergripande verksamheter beskrivs inte tydligt i
delårsrapporten. Det totala prognosticerade överskottet på 140 mnkr består av ett antal
poster:

3.5

-

Pensionskostnaderna är 48 mnkr lägre än budget per 31 augusti och helårseffekten
beräknas uppgå till 70 mnkr.

-

IT-kostnaderna bedöms understiga budgeten med 10 mkr beroende på att IT-projekt
inte har genomförts i den takt som planerats.

-

Verksamhetsstöd och service inklusive Regionfastigheter bedöms ge ett överskott
uppgående till 24 mnkr. I denna verksamhet ingår förutom fastigheter även bl.a.
vårdnära service, slutenvårdsapotek, förråd och närtransporter.

-

Verksamhetsnära funktion, där ingår kansliet, ledningsfunktioner, Qulturum m.fl.
Dessa verksamheter beräknas ge ett överskott uppgående till 5 mnkr.

-

Slutreglering av tvist avseende fastigheten där vårdcentralen Hälsan idag bedriver sin
verksamhet, har gett ett positivt utfall uppgående till 7 mnkr.

-

Övriga positiva avvikelser är inte utnyttjade reserver för oförutsedda kostnader, 15
mnkr.

Bedömning

De avvikelser som finns i resultaträkningen mellan utfall och budget för perioden har på
övergripande nivå i allt väsentligt kunnat analyseras och trovärdiga och rimliga förklaringar
finns.
Redogörelsen i delårsrapporten bör på ett tydligare sätt kopplas till Regionstyrelsens och
nämndernas uppdrag och verksamheter. Så som delårsrapporten är utformad idag är det
svårt att få en bild av utfall och avvikelser för de enskilda nämnderna och därmed försvåras
styrningen av nämnderna samt revisorernas ansvarsprövning. Vi konstaterar att de
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stödfunktioner som finns inom Regionstyrelsens verksamhet t ex fastigheter, IT och
verksamhetsstöd och service inte behandlas tillräckligt i delårsrapporten.
Vår bedömning är att delårsrapporten per den 31 augusti 2017, i allt väsentligt ger en
rättvisande bild av regionens ekonomiska resultat och ställning utifrån de principer som
tillämpas av regionen.
Delårsrapporten är delvis upprättad i enlighet med de krav som finns i Lag om kommunal
redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och fastställda
bokslutsanvisningar. Vi noterar att lagkravet avseende blandmodellen för redovisning av
pensionsavsättningarna inte uppfylls i delårsrapporten.
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4.
4.1

God ekonomisk hushållning
Finansiella mål

Mål

Utfall per 31 aug. 2017

Prognos per 31 dec. 2017

Investeringar ska över en
tidscykel om tio år
egenfinansieras.

Resultat: 405 mnkr
Avskrivningar: 259 mnkr
Investeringsutrymme: 664 mnkr

Resultat: 260 mnkr
Avskrivningar: 393 mnkr
Investeringsutrymme: 653 mnkr

Genomförda nettoinvesteringar:
553 mnkr

Prognos nettoinvesteringar:
770 mnkr

Det finansiella målet är uppfyllt per den 31 augusti 2017. I delårsrapporten framgår att
investeringarna beräknas uppgå till 770 mnkr för 2017. Det prognosticerade resultatet är 260
mnkr och beräknade avskrivningar uppgår till 393 mnkr, vilket ger ett investeringsutrymme på
653 mnkr för 2017. Utifrån prognosen blir egenfinansieringsgraden för investeringar 85 % för
2017, vilket innebär att måluppfyllelse för det enskilda räkenskapsåret 2017 inte beräknas
uppnås.
I budgeten för 2017 framgår att Region Jönköpings län ska klara att finansiera
reinvesteringar och nyinvesteringar i fastigheter och inventarier med egna medel. Under
2004-2014 klarade regionen att egenfinansiera investeringarna. Nästa tioårsperiod avser
perioden 2015-2025. Under åren 2016-2019 pågår stora och omfattande investeringar, vilka
beräknas omfatta i genomsnitt 780 mnkr/år. Detta kräver ett genomsnittligt resultat på ca 360
mnkr/år för att målet om egenfinansiering ska kunna uppnås. I budgeten anges att en
strategi för att möjliggöra egenfinansiering för perioden som helhet (2015-2025) kommer att
tas fram.
Det prognostiserade balanskravsresultatet enligt blandmodellen beräknas bli 103 mnkr.
Region Jönköpings län har inga balanskravsunderskott från tidigare år som ska återställas.

4.2

Mål för verksamheten

I dokumentet Budget med verksamhetsplan 2017och flerårspIan 2018-2019, framgår
Regionens vision - ”För ett bra liv i en attraktiv region”. Budgeten är det viktigaste
styrdokumentet och här fastställs vision, värderingar och övergripande strategiska mål. Inom
de olika verksamhetsområdena formuleras sedan mål, framgångsfaktorer, systemmätetal
och handlingsplaner. Utgångspunkten är att förverkliga visionen genom god hushållning,
såväl verksamhetsmässigt som finansiellt.
I delårsrapporten anges att verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på
tillgänglighet, bemötande, kliniska resultat, patientsäkerhet, folkhälsa och
kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling har sin utgångspunkt i att skapa
attraktivitet och tillväxt i länet.
Måluppfyllelse redovisas för de systemmätetal som regionfullmäktige beslutat ska mätas i
delårsboksluten 2017. Per 31 augusti 2017 mäts 33 av totalt 56 systemmätetal. Likt tidigare
år så sker redovisning av systemmätetalen i två delar, en mer utförlig beskrivning under
respektive verksamhetsområde och en redovisning i tabellform.
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Sammanfattning av måluppfyllelsen per 2017-08-31:
2017-08-31

Andel i %

2016-08-31

Andel i %

Antal mätetal
som når
måluppfyllelse

11

33 %

17

38 %

Antal mätetal
som delvis når
måluppfyllelse

9

27 %

18

40 %

Antal mätetal
som inte når
målfyllelse

13

40 %

10

22 %

Totalt antal
mätetal som
mäts i delåret

33

45

I delårsrapport 2017:2 framgår att 12 av 13 mätetal inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020
är helt eller delvis uppfyllda (dessa mätetal är inte med i tabellen ovan). Enligt uppgift är det
inte fastställt om eller hur mätetalen inom hållbarhetsprogrammet ska ingå i bedömningen av
god ekonomisk hushållning. Jämförelsen av måluppfyllelsen av systemmätetalen mellan
åren är osäker.

4.3

Bedömning

Utgångspunkten för regionens styrning är att god hushållning ska uppnås både
verksamhetsmässigt och finansiellt. I delårsrapporten redovisas systemmätetalen likt tidigare
år, dels i beskrivande text (uppdelat i områdena folkhälsa och sjukvård, regional utveckling
och medarbetare) och dels i tabellform. Regionen anger att verksamhetsmålen för hälso- och
sjukvård fokuserar på bl.a. tillgänglighet, bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och
kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling har sin utgångspunkt i att skapa
attraktivitet och tillväxt för länet.
Av tabellen ovan framgår att det är en större andel av systemmätetal som inte når
måluppfyllelse i jämförelse med samma period föregående år. De systemmätetal som inte
når måluppfyllelse är enligt delårsrapporten, främst hänförliga till tillgängligheten i
specialiserad vård och till barn- och ungdomspsykiatrin. Även mätetalen avseende
genomförda återbesök inom medicinskt måldatum samt andel förstagångsföräldrar som
genomgått hälsosamtal når inte måluppfyllelse. Inom tandvården finns fyra mätetal som mäts
per 31 augusti 2017, och tre av dessa fyra mätetal är inte uppfyllda. Det ekonomiska
resultatet inom folkhälsa och sjukvård är -7,7 mnkr vilket också leder till att mätetalet inte når
måluppfyllelse.
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För varje mätetal som redovisas i delårsrapport 2 finns en kortfattad analys av utfallet och i
vissa fall redovisas planerade åtgärder. Orsaken till att tillgänglighetsmålen inom både
specialiserad vård, barn- och ungdomspsykiatrin och tandvården förklaras till stor del av
bemanningsproblem och ett ökat inflöde av patienter. För att förbättra måluppfyllelsen vid
året slut anges att de pågår aktiviteter gällande bl.a. rekrytering inom flera yrkeskategorier,
effektivisering av processer, tillämpning av RAK och resursfördelning av personal för att
stötta kliniker med svårigheter. Det finansiella underskottet inom folkhälsa och sjukvård
härrör sig främst från Kirurgisk vård och Bra Liv.
Inom perspektivet Medarbetare är det tre systemmätetal som mäts per 31 augusti 2017.
Mätetalet avseende personalhälsa/sjukfrånvaro är uppfyllt då sjukfrånvaron minskat i
regionen som helhet. De två övriga mätetalen avseende kompetensutvecklingsplan och
medarbetarsamtal är delvis uppfyllda, då det är pågående aktiviteter under hela året.
Det finansiella målet är att investeringar ska egenfinansieras över en tioårsperiod. Den
nuvarande tioårsperioden är 2015-2025. Vid granskning av delårsrapporten kan vi konstatera
att målet är uppfyllt per den 31 augusti 2017. Omfattande investeringar pågår och kommer
att fortsätta under stor del av denna tioårsperiod vilket kommer kräva stora överskott om
målet om egenfinansiering ska kunna nås för innevarande tioårsperiod.
För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs måluppfyllelse inom både
verksamhetsmässiga och finansiella mål. Det är väsentligt att regionen löpande följer upp
och utvärderar de aktiviteter som pågår gällande de systemmätetal som inte når
måluppfyllelse i delårsbokslutet per den 31 augusti 2017.

Jönköping 2017-10-26
EY

Anders Hellqvist

Certifierad kommunal revisor

Helena Patrikson

Certifierad kommunal revisor/Auktoriserad revisor

Ulrika Strånge

Certifierad kommunal revisor
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Intern kontroll rapport 2017
Diarienummer: RJL 2016/2572

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2017
Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern
kontrollplan som nämnden beslutat för 2017. Rapporten redovisar
resultat av kontrollmomenten samt förslag till förbättringsåtgärder
där behov finns.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-01-04
 Uppföljning av intern kontrollplan 2017, rapport
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Uppföljning av intern kontrollplan 2017
- TIM
Förslag till beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2017

Sammanfattning

Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment
som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som nämnden beslutat för
2017. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag till
förbättringsåtgärder där behov finns.

Information i ärendet

Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem
kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god
hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern
styrning och kontroll bedrivs utifrån två inriktningar. Dels via
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning och dels via särskilda
kontrollmoment som fastställs i en årlig kontrollplan.
För 2017 har nämnden fastställt den regionövergripande kontrollplanen med
kontrollmoment som tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys att gälla
för nämndens eget ansvarsområde. Inga kompletterande moment specifikt för
nämnden lades till. Kontrollplanen för 2017 omfattade sex kontrollmoment, dessa
har genomförts under året och löpande återrapporterats till regiondirektören.
Föreliggande uppföljningsrapport redovisar resultat av kontrollmomenten samt
förslag till förbättringsåtgärder där behov finns.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2018-01-04
Uppföljning av intern kontrollplan 2017, rapport

646

MISSIV
2018-01-04

Beslut skickas till

Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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Regionledningskontoret

Uppföljning av intern kontrollplan 2017
Interna kontrollens uppgift
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera
verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s.
att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och
styrning bedrivs utifrån två inriktningar:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras
att:
 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige,
styrelse och nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av
verksamhetsmål och ekonomiska ramar
 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till
jämförbara organisationer i omvärlden
2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som
arbetet bedrivs på säkrar:
 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om
verksamheten
 skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner
Kontrollmoment 2017
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda
kontrollplanen för 2017. Utöver denna sammanfattning finns en enskild rapport
över varje kontrollmoment. Dessa rapporter har löpande under året delgivits
Regiondirektören och berörda funktioner inom verksamheten.
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Kontrollmoment 2017
1. Legitimerad personal

RJL 2016/2572

4. Receptförskrivning av läkemedel som bör köpas
receptfritt

Syfte/frågeställning
Kontrollera om anställd personal innehar
legitimation.
Kontrollera hur utrangering och hantering
av begagnade möbler fungerar.
Sker månadsvisa attester av lönerna via
budgetansvariga chefer enligt fastställda
rutiner?
Kontrollera kunskap och tillämpning av
nya riktlinjer.

5. Utbetalningar till vårdgivare inom ramen för
nationella taxan

Finns det regelverk, rutiner och tillräcklig
kontroll av utbetalningarna?

6. Ersättningar från Migrationsverket

Finns det rutiner som säkrar att rätt
ersättning erhålls?

(följsamhet till lagar, policy, riktlinjer)

2. Utrangering av möbler

(följsamhet till policy, riktlinjer samt skydd mot förluster)

3. Attest av löner

(följsamhet till policy, riktlinjer samt ändamålsenliga system och
rutiner)

(följsamhet till policy, riktlinjer)

(ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner)
(ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner)

1. Legitimerad personal
Konsekvenserna kan bli allvarliga om det finns brister i kontrollen av legitimation
när personal anställs. Kontrollmomentet visar att alla 40 anställda som
kontrollerats via slumpvis urval mot Socialstyrelsens register innehar legitimation.
Kontrollen visade dock att för två av de kontrollerade personerna fanns inte
uppgifterna registrerade i HR-systemet Heroma. Enligt gällande rutiner ska denna
registrering alltid göras som en bekräftelse på att innehav av legitimation har
kontrollerats.
Åtgärder
Uppdrag till HR-funktionen att göra en uppföljning av
att registreringar av legitimation gjorts i HR-systemet.

Ansvarig för åtgärd
HR-direktören.

2. Utrangering av möbler
Nya möbler anskaffas för drygt 20 mnkr varje år totalt sett inom organisationen.
Som följd av stora kvalitetskrav är prisnivån relativt hög. Antal fakturor uppgår
till cirka 1 000 stycken per år. En rad olika rabattsatser förekommer, men framgår
inte av fakturorna.
Inom Region Jönköpings län finns ett antal möbelförråd för begagnade möbler.
De olika enheterna inom organisationen undersöker ofta möjligheten att utnyttja
begagnade möbler när det är dags att anskaffa möbler. Vid ett av möbelförråden
sker extern försäljning av möbler som inte anses komma till nytta i verksamheten.
Omfattningen av denna försäljning är liten och görs via manuella rutiner när det
gäller betalningar etc. Viss avveckling av möbler sker även via
hjälporganisationer.
Förekomsten av många olika typer av möbler samt att det inte är möjligt att
överblicka vilka begagnade möbler som finns i de olika möbelförråden försvårar
återanvändning av begagnade möbler. En sammanvägd bedömning utifrån det
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som framkommit i kontrollmomentet är att kostnadsbesparingar borde kunna
åstadkommas i första hand genom åtgärder som syftar till att skapa en bättre
fungerande ”intern marknad”.
Åtgärder
Tydliggöra hur avveckling av begagnade möbler ska
gå till och vilka rutiner som gäller.
Samordna och synliggöra utbudet i de olika
möbelförråden så att detta kan delges hela
organisationen.
Tydliggöra att utbudet av begagnade möbler
regelmässigt alltid ska kontrolleras innan
nyanskaffning görs. Fastställa att begagnade möbler
alltid får hämtas ur möbelförråd utan kostnad.
Framtagande av ett gemensamt förhållningssätt när
det gäller försäljning till personal samt avveckling via
hjälporganisationer.
Övervägande om det är möjligt med en gemensam
möbelstandard för exempelvis kontorsrum för att
underlätta interna byten.
Sammanfatta och synliggöra hela ”konceptet” kring
möbelhanteringen i ett dokument.
Överväga om det bör finnas enklare/billigare
möbelstandard som alternativ till den ordinarie
upphandlingen.
Undersöka möjligheten att få rabatterna specificerade
på fakturorna från leverantören.

Ansvarig för åtgärd
Direktören för Verksamhetsstöd och service (ansvarar för
samtliga årgärder).

3. Attest av löner
Lönerna är organisationens största kostnadspost. Lönen påverkas av en rad olika
faktorer och flera personer är inblandade i processen för att skapa ”rätt lön i rätt
tid till rätt person”. Enligt gällande regler ska berörd chef attestera den månatliga
utanordningslistan som innehåller information om varje anställds olika
lönekomponenter (t ex övertid, lönetillägg, frånvaroavdrag).
Kontrollen visar att hälften av utanordningslistorna inte var attesterade när lönen
utbetalades. Sannolikt måste man acceptera att attest ibland sker i efterhand, men
även om man beaktar detta blir nästan 4 av 10 utanordningslistor aldrig
attesterade. För att vara organisationens största kostnadspost är detta inte
acceptabelt.
Kontrollen visar också att det finns stora skillnader mellan de olika
verksamhetsområdena när det gäller andelen oattesterade fakturor.
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Viss kontroll av lönen kan anses ske när chef löpande godkänner olika ”ärenden” i
HR-systemet Heroma (t ex övertidsarbete) och genom ordinarie månadsuppföljning för en enhets ekonomi. Även löneadministratörerna i form av stödoch expertfunktion har en viss roll i kontrollen av lönerna. Detta kan dock inte
ersätta det moment som attest av lönerna innebär.
Inom vissa enheter är ”överordnad chef” attestansvarig. I dessa fall blir chefer på
underordnad nivå inte per automatik involverade i attesterna. Detta kan vara en
riskfaktor; d v s att den som äger bemanningsfrågorna i praktiken inte blir
inkopplad i attestförfarandet och den kontroll det innebär.
Åtgärder
Information till alla berörda chefer om vikten av att
attestera utanordningslistorna för löner.
Fastställa ett sista datum när respektive månads
utanordningslista ska vara attesterad.
Undersöka möjligheterna att införa en automatisk
påminnelserutin för oattesterade utanordningslistor.
Information till chefer ”på hög nivå” som i nuläget
attesterar utanordningslistorna att det kan vara
lämpligt att lönerna kontrolleras av den chef som står
närmast bemanningsfrågorna.
Säkra att nya chefer introduceras i rutinerna för attest
av utanordningslistorna.

Ansvarig för åtgärd
HR-direktören (via
HR-funktionen)
ansvarar för samtliga
åtgärder.

4. Receptförskrivning av läkemedel som bör köpas receptfritt
Resultat i Öppna jämförelser visar att Region Jönköpings län är det
landsting/region som har störst andel äldre som har 10 eller fler receptförskrivna
läkemedel. En analys som gjorts visar att Region Jönköpings län hade mer
receptförskrivning av läkemedel som kan hänvisas till egenvård.
Utifrån dessa resultat fastställde Läkemedelskommittén i maj 2016 riktlinjer för
receptförskrivning av läkemedel som kan köpas receptfritt.
Kontrollmomentet visar att de nya riktlinjerna och de informationsinsatser som
gjorts i samband med dessa har fått genomslag. Kostnaden per tusen invånare för
de fem mest betydande receptfria läkemedlen har minskat med 6 procent mer än
motsvarande kostnader för riket som helhet. Omräknat till totalt årligt belopp
motsvarar minskningen nästan 3 mnkr.
Trots kostnadsminskningen ligger kostnaderna för läkemedel som kan köpas
receptfritt fortfarande högre i Region Jönköpings län än för motsvarande
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förskrivning i riket som helhet. Det finns därför sannolikt möjligheter till
ytterligare minskning av denna typ av förskrivning.
84 procent av förskrivande läkare anger i en enkät att de känner till de nya
riktlinjerna och 91 procent av dessa förskrivare svarar att deras förskrivning har
påverkats av riktlinjerna. Flera förskrivare uttrycker dock svårigheter med att ta
diskussionen med patienterna och efterlyser tydligare information till allmänheten
och till apoteken.
Åtgärder
Mot bakgrund av att kostnaderna trots en lyckad insats
fortfarande ligger över värdena för riket som helhet
bör ytterligare informationsinsatser övervägas.
Förskrivarnas synpunkter om information bör beaktas.

Ansvarig för åtgärd
Ordföranden i
Läkemedelskommittén.

5. Utbetalningar till vårdgivare inom ramen för nationella taxan
Lagar och förordningar styr den verksamhet för privata vårdgivare som ryms
inom begreppet ”nationella taxan”. Förordningarna reglerar den styckeersättning
som skall ges för enskilda besök samt även maximal ersättning (tak) som kan
utbetalas under ett kalenderår till en vårdgivare. Inom Region Jönköpings län
finns 45 vårdgivare (läkare och fysioterapeuter) som verkar inom den nationella
taxan. Den årliga budgetramen uppgår till drygt 50 mnkr.
Kontrollmomentet visar att de årliga kostnaderna ryms inom budgetramen och att
handläggningen följer väl inarbetade rutiner. Attestförfarande sker enligt
vedertagna principer.
Noterbart är att det endast är en handläggare som sköter det löpande arbetet och
som har den kunskap som krävs för att klara hela förloppet från ansökan om
ersättning till utbetalning. Någon backup-funktion finns inte, vilket innebär en
riskfaktor om det skulle uppstå oplanerad frånvaro eller vakans.
Enligt lagstiftningen kan ersättning bara lämnas till läkare/fysioterapeuter som har
avtal med landstinget/regionen. Vissa avtal kan hittas i Region Jönköpings läns
avtalskatalog, men där saknas det en hel del avtal med de privata vårdgivarna. Det
är möjligt att det kan finnas gamla avtal som inte kunnat lokaliseras och möjligen
även muntliga avtal.
Antal ersatta patientbesök varierar kraftigt mellan de privata aktörerna. Någon
närmare analys av innehållet i besöken och bedömning av rimlig tidsåtgång i
förhållande till den ekonomiska ersättningen har inte gjorts av Region Jönköpings
län.
Debitering av lab-prover sker enligt de principer som anges i förordningarna.
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Region Jönköpings län har inte sänkt ersättningsnivån för de
läkare/fysioterapeuter som har passerat åldersgränsen 65 år. Enligt förordningarna
ska ersättningarna sänkas (som följd av lägre arbetsgivaravgifter).
De läkare/fysioterapeuter som verkar inom den nationella taxan har inte tillgång
till det vårdadministrativa systemet Cosmic. Det kan finnas juridiska skäl till
detta. Samverkan och möjligheter till informationsutbyte gentemot enheter inom
Region Jönköpings läns egna verksamheter försvåras därmed.
Åtgärder
Säkerställa backup-funktion för utbetalningar.
Bedöma riskerna med att det inte finns tillgängliga
avtal inom organisationen och därefter komplettera
med nyupprättade avtal om detta bedöms som
nödvändigt.
Klarlägga varför inte 65-årsgränsen tillämpas när det
gäller utbetalningarnas storlek.
Undersöka möjligheten och lämpligheten i att de
privata vårdgivarna får tillgång till Cosmic. Både
juridiska och praktiska konsekvenser bör beaktas.

Ansvarig för åtgärd
Direktören för
Verksamhetsstöd och
service.
Hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Hälso- och
sjukvårdsdirektören.

6. Ersättningar från Migrationsverket
I takt med att antal asylsökande har ökat de senaste åren har också den
ekonomiska ersättningen från Migrationsverket ökat. Region Jönköpings län
erhåller ersättning utefter ett antal olika principer och rutiner.
Följande ersättningar erhölls år 2016 (Migrationsverkets uppgifter):
- Schablonersättning
- Kostnadskrävande vård
- Hälsoundersökningar
- Varaktig vård
Summa

98,7 mnkr
1,0 mnkr
11,1 mnkr
7,3 mnkr
118,1 mnkr

För 2017 förväntas den totala ersättningen uppgå till ungefär samma belopp.
Ersättningar för kostnadskrävande vård och varaktig vård ökar, medan
schablonersättningen och ersättningen för hälsoundersökningar minskar.
Schablonersättningen utbetalas utan ansökan medan de andra
ersättningsformerna kräver ansökningar utifrån rutiner som beslutats av
Migrationsverket.
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Jämförelser med andra landsting/regioner visar att Region Jönköpings läns
ersättning för kostnadskrävande vård var extremt låg under 2016. Förklaringen
till den låga nivån kan delvis bero på eftersläpning i
ansökningarna/utbetalningarna, men kan också indikera att det funnits brister i
rutinerna som används för att hitta patienter där man har rätt till ersättning. Enligt
berörda handläggare fungerar rutinerna tillfredsställande i dagsläget.
Rutinerna för hälsoundersökningar fungerar bra.
För varaktig vård finns det i likhet med andra landsting/regioner vissa
svårigheter med att hitta de patienter där man har rätt till ersättning. Skälet till
detta är de sekretessfrågor som uppkommer i gränssnittet mot kommuner och mot
Migrationsverket. I dagsläget görs det ambitiösa insatser av handläggarna för att
på bästa sätt hantera ansökningarna inom denna ersättningsform.
Flera handläggare på olika håll i organisationen arbetar med olika delar av
ersättningarna. Det saknas ett övergripande ansvar som säkrar rutinerna och följer
upp alla de olika formerna av ersättning. Vissa insatser med genomgångar av
rutiner har gjorts under åren, men det finns ingen fastställd struktur för det
sammahållande arbetet.
Ersättningarna från Migrationsverket har uppgått till stora belopp de senaste åren.
Det är troligt att ersättningarna kommer att minska markant de kommande åren. I
och med att en stor del av organisationens kostnader är relativt fasta och genom
att det i många fall inte finns en direkt koppling mellan bemanning i vården och
antal asylsökande som besöker vården kan man fundera över vilken ekonomisk
effekt som uppstår när ersättningarna minskar. Tidigare erfarenheter visar att det
finns uppenbara svårigheter att minska verksamhetens kostnader som följd av en
intäktsminskning.
Ersättningarna från Migrationsverket förväntas minska redan 2018. Det är viktigt
att berörda enheter inom organisationen är förberedda på den intäktsminskning
som man sannolikt står inför och vad detta kan medföra för konsekvenser för
respektive enhets ekonomiska resultat. Lämpligt forum för att aktualisera denna
frågeställning kan vara ekonomichefsgruppen.

Åtgärder
Klarläggande av roller och ansvar för uppföljning,
ledning och samordning.
Aktualisera frågan om att hantera en intäktsminskning
för berörda enheter.
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Ansvarig för åtgärd
Ekonomidirektören
samt hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Ekonomidirektören
via ekonomigruppen.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium, nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 1-14
Tid:

2017-01-09 kl.08.30-11.05

Plats:

Regionens hus sal B

§11

Intern kontrollplan 2018
Diarienummer: RJL 2017/118

Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 fastställa intern kontrollplan för 2018
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna
årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från
den regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan
för 2018.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-01-04
 Intern kontrollplan 2018
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet diskutera förslag till punkter som skulle kunna ingå i
kontrollplanen. Trafikdirektören återkommer till
nämndsammanträdet med eventuella förslag om införande av
ytterligare kotrollmoment som berör Länstrafikens verksamhet.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Intern kontrollplan 2018 - TIM
Förslag till beslut

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 fastställer intern kontrollplan för 2018

Sammanfattning

Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den regionövergripande
planen som fastställs av regionstyrelsen. Regionledningskontoret redovisar förslag
till intern kontrollplan för 2018.

Information i ärendet

Reglementet för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Region
Jönköpings län upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys samt att
en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Reglementet
anger vidare tider och innehåll för interna kontrollplaner.
Regionstyrelsen fastställer inför varje nytt budgetår en regionövergripande
kontrollplan. Nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de
områden man ansvarar för. Nämndernas internkontrollplaner utgörs i första hand
av den regionövergripande kontrollplanen som fastställts av regionstyrelsen. Om
nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska egna
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen fastställas.
Förslaget till nämndens interna kontrollplan för 2018 utgörs av den
regionövergripande planen och framgår av bilaga.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2018-01-04
Intern kontrollplan 2018
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Beslut skickas till

Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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Regionledningskontoret

Intern kontrollplan 2018
Syfte
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom
uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och
riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig
och kostnadseffektiv. Intern styrning och kontroll bedrivs utifrån två
inriktningar:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:
•
•

tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och
styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål
och ekonomiska ramar
verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till
jämförbara organisationer i omvärlden

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet
bedrivs på säkrar:
•
•
•
•
•

följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

För 2018 har en regionövergripande kontrollplan med kontrollmoment tagits fram
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen identifierar sannolikheter och
konsekvenser för möjliga felaktigheter i den professionella yrkesutövningen.
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Regionövergripande kontrollplan för 2018

1

2

Kontrollmoment

Syfte/frågeställning

Metod/underlag

Berörda verksamhetsområden

Inventering av
maskiner och
inventarier.

Kontrollera om de poster
som finns upptagna i
balansräkningen också
finns i verkligheten.

Stickprovskontroller görs via utdrag
ur anläggningsregistret som sedan
kontrolleras mot de maskiner och
inventarier som finns i
verksamheten.

Samtliga verksamhetsområden.

Väsentlighetoch
riskbedömning
Kännbar/
sannolik.

Samtliga
verksamhetsområden.

Lindrig/
sannolik.

Samtliga
verksamhetsområden.

Kännbar/
möjlig.

Regionledningskontoret.

Kännbar/
möjlig.

Samtliga
verksamhetsområden.

Lindrig/
sannolik.

Samtliga
verksamhetsområden.

Kännbar/
sannolik.

(Följsamhet till lagar,
policy, riktlinjer)
(Rättvisande och
tillförlitlig
redovisning)
Användning av mobiloch bredbandsabonnemang.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

3

(Skydd mot förluster)
Arbetsgivaravgifter
och pensionsavgifter
(individuella delen).

Kontrollera om de
abonnemang som finns på
olika ställen i
organisationen används.
Finns det oanvända
abonnemang och därmed
onödiga kostnader?

Kontrollera om
beräkningar och
inbetalningar görs på ett
korrekt sätt.

(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

4

(Skydd mot förluster)
Bidragsgivning.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

5

Användning av
Synergi för
avvikelsehantering.

Finns det följsamhet till
policys och regelverk?
Finns det tillräcklig
kontroll av utbetalningar?

Används systemet såsom
det är avsett?
Leder inrapporterade
uppgifter till åtgärder?

(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

6

Åtgärder som följd av
tidigare genomförda
kontrollmoment.

Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen).
Analys av utnyttjandegraden av ett
antal abonnemang utifrån stickprov.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen) i samverkan
med IT-centrum.

Genomgång av befintliga rutiner
samt stickprovskontroller.
Avstämning av mot gällande lagar
och avtal.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen) i samverkan
med HR-funktionen.
a) Genomgång av rutiner med
berörda handläggare.
b) Granskning av utbetalningar.
Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomavdelningen).
a) Utdrag ur systemet Synergi för
att analysera registrerade avvikelser
och åtgärder.
b) Intervju/frågeställningar till
ärendesamordnare.

Vilka åtgärder har
genomförts som följd av de
kontrollmoment som
genomfördes under 2017?

Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret i
samverkan med
kontaktperson/systemförvaltare för
Synergi.
a) Genomgång av samtliga
genomförda kontrollmoment under
2017.
b) Frågeställningar till ansvariga
chefer som är berörda av förväntade
åtgärder.
c) Analys av uppgifter och data från
system m m.
Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomavdelningen).
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Nämnderna ska vid behov besluta om egna kontrollmoment vid sidan av denna
regionövergripande kontrollplan.
Verksamhetsområdena kan komplettera regionövergripande och av nämnd beslutade
kontrollmoment med egna kontrollmoment inom verksamhetsområdet i den
omfattning som behövs för att upprätthålla en god intern kontroll.

Uppföljning av regionövergripande kontrollplan 2018
Varje genomfört kontrollmoment redovisas efter hand till Regiondirektören. Efter
första halvåret sker en delredovisning till nämnder och styrelse av genomförda
kontrollmoment. Slutredovisning av genomförda kontrollmoment för 2018
återredovisas till nämnder och styrelse i januari 2019.

