MISSIV
2013-08-19
Förvaltningsnamn
Avsändare

1(1)

LJ 2013/ 957

Landstingsstyrelsen

Remissyttrande över förslag till länstransportplan för
Kronobergs län 2014 - 2025
Landstinget i Jönköpings län har av Regionförbundet Södra Småland beretts
tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade ärende.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna bifogat yttrande som svar till Regionförbundet Södra Småland.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

REMISSVAR
2013-08-19
Jönköpings Länstrafik
Carl-Johan Sjöberg

1(1)

LJ 2013/957

Regionförbundet södra Småland
Videum Science Park
351 96 Växjö

Remissyttrande över förslag till länstransportplan
för Kronobergs län 2014-2025
Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle att yttra sig över Regionförbundet
Södra Smålands länstransportplan för 2014-2025. Remissyttrandet begränsas till
de länsöverskridande stråken mot Kronoberg.
Landstinget noterar att man i länstransportplanen väljer att redovisa ett antal
objekt, bland annat åtgärder i Alvesta och Växjö, vilka är färdigställda och som
inverkar gynnsamt på möjligheterna att effektivt trafikera sträckan NässjöAlvesta-Växjö.
I planen har två busstråk pekats ut som bör främjas. Det ena av dessa två stråk är
Tingsryd-Växjö-Åseda. Detta stråk har vårt län koppling till via Nottebäcksterminalen som ger resmöjligheter Vetlanda-Växjö.
Uppgraderingen av E4:an till fullvärdig motorväg förbi Ljungby kommer
sannolikt att gynna snabbusstrafiken på sträckan Ljungby-Värnamo.
Landstinget i Jönköpings län har inget att erinra gentemot de presenterade
åtgärderna i Länstransportplanen för Kronobergs län.
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VI ÄR
Regionförbundet södra Småland är en gemensam organisation för kommunerna och
landstinget i Kronobergs län.
Våra medlemmar är Alvesta kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Uppvidinge
kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun och
Landstinget Kronoberg.
VÅRA ÄNDAMÅL
- att vara samverkansorgan i länet
- att vara regional kollektivtrafikmyndighet inom Kronobergs län
- att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronoberg med syfte
att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling.
VI GÖR
Vi utvecklar våra möjligheter att resa inom och utanför vårt län. Vi stödjer kultur och
kompetens. Vi främjar internationalisering och näringslivets möjligheter till utveckling. Vi
erbjuder samarbete mellan våra medlemmar och andra regioner i och utanför Sverige och vi
strävar efter att bli Europas grönaste region.
VÅR VERKSAMHETSIDÉ
Regionförbundets verksamhetsidé är att göra skillnad genom att stärka samarbete och verka
för utveckling och hållbar tillväxt i regionen.
VÅR VISION
Vår vision är ett gott liv i södra Småland: en region där människor trivs, vill stanna kvar och
lockas att slå sig ner.
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Förord
Regionförbundet södra Småland har det samlade politiska ansvaret för Kronobergs
utveckling. Planering av infrastruktur är ett av flera viktiga områden för att skapa regional
utveckling och tillväxt. I arbetet med regionala utvecklingsfrågor är processen med att ta
fram en ny länsplan för regional transportinfrastruktur ett viktigt arbete. Resultatet ligger till
grund för kommande infrastruktursatsningar i Kronoberg i syfte att stärka regionen
ytterligare.
Framtagandet av Länstransportplanen för 2014 – 2025 har präglats av ett högt tempo.
Orsaken är regeringens beslut att tidigarelägga arbetet för att följa processen med ny
Nationell plan för transportinfrastruktur. Planen har förvisso arbetats fram under kort tid
men är väl förankrad eftersom grunden till denna plan lades redan i den förra planen, vilken
antogs av regionfullmäktige i maj 2010. Länstransportplan 2014 – 2025 ska ses som en
revidering och utveckling av den tidigare lagda planen.
Under arbetet har stor vikt lagts vid öppenhet, mellanregionalt och lokalt inflytande.
Det har möjliggjorts tack vare en etablerad tjänstemannagrupp för infrastruktur och
kommunikation och har säkerställts genom ett processinriktat arbetssätt där Regionförbundet södra Smålands medlemmar varit representerade, dvs. samtliga kommuner i
Kronobergs län och Landstinget. Även Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket
Region Syd har deltagit i arbetet.
Länstransportplanen 2014 – 2025 präglas av ett transportslagsövergripande tankesätt med
regionala stråkanalyser som utgångspunkt, där länets och regionens viktigaste transportstråk
pekats ut. Bra kommunikationer minskar sårbarheten i en region, attraherar arbetskraft och
ger bättre möjligheter att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft och kompetenser.
Dessutom ökar möjligheterna att vara delaktig i samhället och att knyta samman boende,
arbete, utbildning, service och fritid.
Regionförbundet södra Småland vill genom Länstransportplanen 2014 - 2025 satsa på
följande två områden:
•

Tillgänglighet: Södra Smålands infrastruktur och trafikering ska bidra till god tillgänglighet såväl inom som till och från hela länet för näringsliv, invånare och besökare

•

Hållbara kommunikationssystem: Södra Småland ska karaktäriseras av långsiktigt
hållbara kommunikationslösningar

Genom denna remiss av Länstransportplanen hoppas vi få värdefulla synpunkter och samtidigt uppnå en bred förankring av den slutliga versionen som skall överlämnas till näringsdepartementet den 16 december 2013.
Roland Gustbée
Ordförande regionstyrelsen
Växjö 2013-06-13
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1. Sammanfattning
Regionförbundet södra Småland är länsplaneupprättare i Kronobergs län och fick i
december 2012 i uppdrag från regeringen att ta fram en länstransportplan för 2014-2025.
I uppdraget ingick att, tillsammans med medlemmarna, Trafikverket och Länsstyrelsen,
långsiktigt planera för framtidens infrastruktur i södra Småland, Kronobergs län. Som en
del av planeringsprocessen har en prioritering arbetats fram. Underlaget för framtagandet
av länstransportplanen har framförallt varit föregående länstransportplan för Kronobergs
län 2010-2021, styrande dokument som Regionalt utvecklingsprogram och Trafikförsörjningsprogram samt rapporter och underlag från Trafikverket.
Resultatet är att Länstransportplan 2014 - 2025 för södra Småland, Kronobergs län, utgår
från ett antal namngivna, större och betydelsefulla objekt för regionen. Dessa objekt är väl
utredda och bör genomföras inom en överskådlig framtid. I planen ingår även återbetalning
av kommunal förskottering av statliga medel avseende Växjö Bangård och Alvesta
Resecentrum. Utöver dessa återfinns även LV 120, genomfart Älmhult inklusive anslutning
till RV23, RV 23 Älmhult – Mölleryd och RV 23 Huseby - Marklanda.
Vidare har Regionförbundet södra Småland konstaterat att det i länet finns ett antal större
brister som behöver utredas ytterligare innan åtgärder kan väljas och genomföras. Dessa
består av RV 23 Marklanda - Räppe, LV 834 i Hovmantorp, RV 27 Söder Växjö, LV 126
förbi Alvesta samt Södra länken i Växjö.
När det gäller mindre åtgärder, under 25 miljoner kronor, i länets transportinfrastruktur
kommer dessa att behandlas i en gemensam så kallad ”Pott för anpassning av transportinfrastrukturen”. Potten avser kompletterande investeringar i transportsystemet för att understödja de tidigare namngivna stråkinvesteringarna. I potten ingår trafiksäkerhetsåtgärder
inklusive mötesseparering, kollektivtrafikåtgärder, cykelvägar samt mobility management
åtgärder.
Länstransportplanen omfattar även ett åtgärdsområde som avser bidrag till trafiksäkerhet
och miljö, kollektivtrafikåtgärder, cykel samt enskilda vägar. Driftbidrag till Småland Airport
ingår också här. Slutligen har Regionförbundet södra Småland för avsikt att genom Länstransportplanen samfinansiera en nationell kapacitetshöjande åtgärd på Kust-till-kustbanan,
ett mötesspår i Skruv.
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2. Inledning
Bra kommunikationer underlättar tillgängligheten och är en förutsättning för större och
effektivare arbetsmarknadsregioner. En stark tillgänglighet minskar sårbarheten i en region
och attraherar också arbetskraft. Rörlighet inom och mellan regioner medför bättre
möjligheter att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft och den samlade kompetensen
kan tillvaratas bättre. Bra kommunikationer förstärker dessutom möjligheten till delaktighet
i samhället och knyter samman boende, arbete, utbildning, service, kultur, rekreation och
fritid. En fortsatt specialisering på arbetsmarknaden leder till en ökad geografisk
koncentration av nya arbetstillfällen, vilket bidrar till en regionförstoring. Stora och
kontaktrika regioner har under senare år haft en starkare ekonomisk utveckling än andra
regioner. Det rör sig alltså om skapad regionförstoring genom infrastruktursatsningar men
också om att skapa täta dynamiska miljöer vilka fungerar som magneter och därigenom drar
till sig kunskap, kapital, och kreativa individer vilket bidrar till en förstärkning av regionen,
så kallad regionförstärkning.
Ökad geografisk rörlighet medför ökade pendlingsströmmar men kan också medföra
negativ miljöpåverkan. Målkonflikten mellan ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet
blir tydlig. Trafiken står för en stor del av koldioxidutsläppen. För att miljöbelastningen ska
minskas krävs att andelen förnyelsebart drivna fordon och effektiva kollektivtrafiklösningar
ökar. Kollektivtrafik måste involveras tidigt i den fysiska planeringen och planeras med ett
helhetsperspektiv där hänsyn tas till olika gruppers krav och förutsättningar. Män och
kvinnor har olika resebeteenden när det gäller arbetsresor och det är därför centralt att
beakta jämlikheten i det vardagliga resandet. Ett väl fungerande samspel mellan olika trafikslag underlättar och stimulerar nyttjandet av kollektivtrafiken.
Efter bilens kraftiga genomslag i början av 1960-talet fick cykeln i de flesta trafikmiljöer en
mer undan-skymd roll i relation till motordrivna färdmedel. Andelen resor gjorda med cykel
minskade. På senare år har cykeln fått en renässans och den har blivit ett självklart val för
många att använda för sina dagliga resor. Cykeln ska kunna ses som ett attraktivt alternativ
för en del av eller hela resan. För att åstadkomma detta krävs insatser inom en rad områden
– infrastruktur, planering och uppföljning, regler och vägvisning, organisation och
samverkan, kunskapsuppbyggnad samt kommunikation. Den största potentialen att snabbt
öka andelen resor med cykel bedöms i första hand finnas inom tätorter. Inom cykelturism
finns också en stor potential för tillväxt i regionen.
Med länets boendestruktur och med omfattande transporter inom skog och industri är
länet beroende av ett finmaskigt vägnät med god standard och bra underhåll. Skogstillväxten och länets övriga tunga tillverkningsindustri gör länet beroende av robust
infrastruktur med sammanbindande stråk och noder. Flera industrier är verksamma utanför
de större tätorterna och är därför beroende av god tillgänglighet till olika kommunikationssystem. Goda kommunikationer gör det möjligt att pendla till arbete på längre avstånd från
bostaden. Därigenom ökas individens valmöjligheter och företagen får en bredare
rekryteringsbas. Kronobergs län är ett av få län i riket som har nettoinpendling. Dessutom
sker betydande pendling mellan länets kommuner och rörligheten ökar över tiden.
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3. Uppdrag och nationella riktlinjer
I detta kapitel presenteras regeringens uppdrag till länsplaneupprättarna för framtagandet
av regional länstransportplan 2014 – 2025. Här presenteras också några av de viktigaste
nationella utgångspunkterna som länsplaneupprättarna ska ta hänsyn till.

3.1 Uppdraget
Regionförbundet södra Småland är länsplaneupprättare och har fått i uppdrag från
regeringen att redovisa förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur perioden 2014 - 2025 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den
16 december 2013. Detta i enlighet med rskr 20012/13:119 Uppdrag att ta fram förslag till
nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande
länsplaner för regional transportinfrastruktur. Länsplanen ska innefatta perioden 2014-2025 samt
redovisa de preliminära ekonomiska ramarna för perioden 2022-2025. Länsplanen ska
planeras i enlighet med vissa fastställda direktiv och med utgångspunkt i propositionerna
2008/09:35 Framtidens resor och transporterinfrastruktur för hållbar tillväxt och 2008/09:93 Mål
för framtidens resor och transporter samt regeringens beslut den 29 mars 2010 om
fastställse av definitiva ekonomiska ramar för de trafikslagsövergripande länsplanerna
för regional transportinfrastruktur för perioden 2010-2021 (dnr N2009/6374/TE och
N2008/8869/TE).
Som en del i framtagandet av länsplanen ska Regionförbundet södra Småland planera efter
det övergri-pande målet för transportpolitiken samt de transportpolitiska målen för Sveriges infrastruktur. Priorite-ringar ska göras gällande de regionala ramarna av länets transportinfrastruktur och ska utgå från ett nationellt samt länsöverskridande perspektiv och
med åtgärdsplanering som ett viktigt instrument. Som en del av uppdraget ska Regionförbundet södra Småland anslysera den förväntande utvecklingen i regionen med avseende på
alla trafikslag. Viktiga aspekter att analysera är också regionens, utvecklingen av gränsöverskridande trafik samt att planera för förbättrad tillgänglighet mellan regioner. Prioriteringar sker i samråd och dialog med Trafikverket, som även ska bidra med underlag och
expertkunskap.
Regionförbundet södra Småland ska som länsplaneupprättare integrera miljöaspekter i
planen och tillämpa 6 kap. miljöbalken i syfte att främja en hållbar utveckling.
Miljöaspekterna är en viktig del av planprocessen och ska integreras i syfte att främja en
hållbar utveckling. För att arbeta för en hållbar utveckling i regionen ska Regionförbundet
södra Småland planera efter förutsättningarna att öka användingen av kollektiva färdmedel
samt förflyttningar till fots och cykel som färdmedel. Som en del av länsplanen för regional
transportinfrastruktur finns därför en möjlighet till satsning på cykelåtgärder.
I enlighet med regeringens beslut (N2011/3754/TE och N2012/1670/TE) ska Regionförbundet södra Småland som länsplaneupprättare besluta om och i vilken omfattning
medel ska användas för bl.a. driftbidrag till regionala flygplatser eller andra åtgärder i de
regionala trafiksystemen. Detta sker inom ramen för de transportpolitiska prioriteringar
som regionen gör.
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Hänsynsmål - Säkerhet, miljö och hälsa
Hänsynsmålet är formulerat: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.
Preciseringar till hänsynsmålet är:
•
•
•
•

•

Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade
minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020
Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och
antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020
Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet minskar fortlöpande
Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av
fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen
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
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3.3 Nationella klimat och miljömål
Arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen utgör grunden för den
nationella miljöpolitiken. Miljömålen syftar till att miljöproblemen ska vara lösta inom en
generation: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Målet ger vägledning om de värden som ska
skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. För att nå
målet krävs en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang.
Generationsmålet är, enligt Sveriges riksdag, vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i
samhället.
Transporterna påverkar de
flesta av de nationella
miljömålen. Av etappmål
som antogs av regeringen
2012 bör särskilt nämnas
Frisk luft, God bebyggd miljö
och Ett rikt växt och djurliv.
Sedan 2009 finns också
etappmålet om begränsad
klimatpåverkan.
Andelen av total energianvändning och
energislag enligt Energimyndigheten
I Sverige utgör transportsektorn cirka 80 procent av den årliga oljekonsumtionen. Av alla
de transporter som förflyttar människor och material mellan olika platser runt om i världen
drivs hela 95 procent av oljebaserade bränslen. Resterande del utgörs bland annat av etanol,
el och gas.
Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara
40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av
EU’s system för handel medutsläppsrätter. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år
2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande
sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som
mekanismen för ren utveckling.
Utöver preciseringen på klimat i hänsynsmålet finns flera nationella mål för 2020 som är
vägledande för arbetet med att begränsa klimatpåverkan från transportsektorn:
•
•

10 procent förnybar energi i transportsektorn
20 procent effektivare energianvändning
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För att nå energi och klimatmål krävs en
samordning mellan effektivisering,
förnybart samt samhällsplanering och
överflyttning.

Om transportsektorn ska bidra till energi- och
klimatmålen krävs, enligt Trafikverket 2012:152
Samlat planeringsunderlag för Energieffektivisering
och begränsad klimatpåverkan, nya och mer kraftfulla åtgärder och styrmedel. Det kommer inte att
räcka med effektivare fordon, fartyg och flygplan
samt ökad andel förnybar energi och elektrifiering av
vägtransporter. Det kommer även att krävas en förändrad inriktning när det gäller att utveckla samhälle
och infrastruktur. Tillgängligheten behöver i större
utsträckning lösas genom effektiv kollektivtrafik,
samåkning och förbättrade möjligheter att cykla och
gå. Där det är möjligt behöver också inrikes- och
kortare utrikesresor flyttas från flyg till järnväg.
Dessutom behöver tillväxten i godstransporter på
järnväg öka, vilket är möjligt genom förbättrad
logistik och överflyttning till järnväg och sjöfart.

Specialisering och sektorisering i samhället kan i vissa fall leda till fragmentering, bristande
helhetssyn och sämre resursutnyttjande och i förlängningen en lägre tillväxt. Bland annat
därför bör utvecklingen av ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart
transportsystem i ökad utsträckning samordnas med fysisk planering, dvs. markanvändning,
bostadsförsörjning och övrig samhällsplanering. Även insatser inom andra områden i
samhället, såsom pågående arbete med grön infrastrukturtillväxt inom näringsliv och
arbetsmarknad m.m. bör samordnas. Trafikverket bör därför inom ramen för åtgärdsplaneringen, komma med förslag på åtgärder för förbättrad samordning mellan berörda
aktörer inom områdena tillväxt och samhällsplanering. Samråd bör ske med länsplaneupprättare och aktörer med samordningsansvar för regionalt tillväxtarbete samt med
Boverket.
Aktörer med samordningsansvar för regionalt tillväxtarbete har i villkorsbeslut och
regleringsbrev för 2013 fått i uppdrag att redogöra för och bedöma det ömsesidiga
sambandet och samordningen mellan infrastruktur- och transportplanering, tillväxtarbetet i
länen och kommunernas översiktsplanering. I det uppdraget ingår även att redogöra för och
bedöma hur förutsättningarna för detta kan stärkas och utvecklas. Boverket har i
regleringsbrev för 2013 fått i uppdrag att sammanställa och analysera de redovisningar
som aktörer med samordningsansvar för regionalt tillväxtarbete lämnar till Boverket. I de
fall analysen klarlägger behov av ytterligare insatser i syfte att stärka samordningen mellan
infrastruktur- och transportplanering, tillväxtarbetet i länen och kommunernas översiktsplanering, ska Boverket redovisa förslag till sådana insatser.
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3.4 Ny planeringsprocess för infrastruktur
Från 1 januari 2013 gäller en ny planeringsprocess för infrastrukturplaneringen. De nya
direktiven tar sin utgångspunkt i regeringens proposition 2011/12:118 Planeringssystem för
transportinfrastruktur. Syftet med den nya planeringsprocessen är att förkorta ledtiderna i
processen och göra den mer effektiv. Detta innebär att även den ekonomiska planeringen
kommer att knyta infrastrukturplaneringen fastare till den statliga budgetprocessen. Den
nya planeringsprocessen gäller för den nationella infrastrukturplaneringen, men kommer på
sikt också att påverka den regionala infrastrukturplaneringen. Vidare innebär den nya
processen ändrade bestämmelser om fysisk planering av vägar och järnvägar i väglagen,
lagen om byggande av järnväg, miljöbalken och plan- och bygglagen.
De två största förändringarna är att:
•
•

Processen ska utformas som en sammanhållen process och inte som tidigare i tre
skeden - förstudie, utredning och plan
Den obligatoriska tillåtlighetsprövningen avskaffas och ersätts med ett förenklat
förfarande som garanterar en bättre träffsäkerhet när det gäller vilka objekt som
regeringen ska tillåtlighetspröva

Nya faser: genomförande, utredning och brister
Den nya modellen för den ekonomiska planeringen innebär att en rullande planering
kommer att tillämpas där det finns möjlighet att årligen ändra i regeringens planbeslut
när ny information kommer fram eller när projekt blir fördröjda. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs därmed upp genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med
hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge.

Principskiss över nya planprocessens faser, Trafikverket

En ny process för genomförande av
nya infrastrukturåtgärder har införts.
Processen förutsätter sammanlagt
tre regeringsbeslut. Med Trafikverkets årliga underlag och förslag som
utgångspunkt kommer regeringen en
gång per år fatta två beslut gällande
vilka åtgärder som ska påbörjas de

kommande åren, ett beslut avseende år 1–3 och ett avseende år 4–6. Eventuella åtgärder
under år 7 – 12 är inte föremål för investeringsbeslut.
Detta innebär stor förändring jämfört med det tidigare planeringssystemet. Skillnaden ligger i att åtgärder i framtiden bli föremål för upp till tre regeringsbeslut inom ramen för den
ekonomiska planeringen innan Trafikverket kan fatta faktiskt beslut om byggstart.
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1. Det första beslutet om åtgärdsplan sker enligt samma betingelser som tidigare.
2. Det andra beslutet, som avser år 4–6, avser åtgärder där förberedelser gällande
projektering och kostnadsberäkningar är långt framskridna och eventuella alternativa
finansieringslösningar är helt utredda. Tanken är att beslutet för år 4–6 ska avse sådana
åtgärder som med stor sannolikhet kommer att kunna genomföras till de kostnader och
på de sätt som Trafikverket anger i sitt underlag. Dock bör åtgärder tillåtas ingå i denna
kategori även om inte alla förutsättningar är helt klarlagda och utredda.
3. Det tredje beslutet, som avser år 1–3, ska omfatta åtgärder där alla nödvändiga
förberedelser är genomförda och där det i princip inte råder några osäkerheter kring att
projekten i fråga kan påbörjas och genomföras på det sätt och till de kostnader som
Trafikverket anger i sitt förslag till beslut.
Under år 7 – 12 är inriktningen framförallt att utreda och tydliggöra brister och kapactetsproblem i trafiksystemet. Utifrån en bristanalys skall man under perioden år 7–12, men
även under perioden 4–6 genomföra åtgärdsvalsstudier. Resultatet från dessa avgör vilken
form av investering som ska genomföras.

Åtgärdsvalsstudier
Transporter har sällan ett egenvärde. Det är tillgängligheten, möjligheten att nå ett utbud
och att leverera gods som kan tillgodoses med en transportfunktion. Men tillgängligheten
kan också åstadkommas genom bättre lokalisering av exempelvis en växande industri, en
skola eller annan bebyggelse. Att målpunkter som till exempel samhällsservice i form av
affär, post, skola etc. flyttar eller försvinner kan inte självklart kompenseras med en
transportlösning. Flera samhällssektorer och övriga aktörer behöver bidra till god tillgänglighet och effektiva transportlösningar. Transportsystemet har alltså en mycket viktig
samhällsfunktion, en servicefunktion, som vi alla är beroende av. Hur transportbehov ska
tillgodoses och hur vi ska komma till rätta med brister och problem berör och engagerar
många intressenter i olika situationer.
Regeringen anger i proposition 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur, avsnitt
om den fysiska planeringen av vägar och järnvägar, att: ”Den formella fysiska planeringen
bör föregås av en förberedande studie som innebär en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegs-principen.” Utifrån Regeringens
intentioner har Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL), samt Boverket
arbetat fram en metod för att genomföra åtgärdsvalsstudier. Metoden är presenterad i handledningen Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar är avsedd att bidra till väl
fungerande nya planeringsprocesser. Syftet med att genomföra åtgärdsvalsstudier av definierade
brister är att studien därmed också ska utgöra en länk mellan den strategiska och
ekonomiska planeringen å ena sidan, och den nya planeringsprocessen enligt väglagen och
lagen om byggande av järnväg å andra sidan. Metodiken för åtgärdsvalsstudier innebär att
det skapas en arena för dialog i tidigt skede, vilket är en viktig framgångsfaktor. Åtgärdsvalen som genomförs i studien skall ske enligt fyrstegsprincipen.
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Fyrstegsprincipen ska inte ses som en stegvis metod där man först genomför åtgärder i
enlighet med steg 1 och där efter, om inte önskat resultat uppnås, genomför åtgärder enligt
steg 2. Istället ska principen ses som en modell som ingår i en ständigt pågående process
som berör hela samhällsutvecklingen. Framförallt gäller detta för steg 1 och 2. Det handlar
om var vi väljer att bo, var kommunerna lokaliserar våra bostäder, näringslivets osv., det vill
säga allt som påverkar efterfrågan av transporter och val av transportsätt.
Vilken utgångspunkt som valts är också avgörande för i vilket steg en åtgärd ska läggas.
Som exempel kan nämnas byggande av cykelvägar på jungfruliga marker. Ur ett perspektiv
kan åtgärden ses som att man bygger nytt, det vill säga steg 4. Om åtgärden i stället ingår i
ett större sammanhang som har framkommit genom en åtgärdsvalsstudie, kan
byggnationen räknas som en åtgärd som handlar om att tänka om, det vill säga steg 1.
Åtgärder inom steg 1 och 2 brukar samlas i begreppet mobility management eller
hållbart resande. Det handla om att på olika sätt effektivisera användandet av transporter
och infrastruktur. Syftet är att påverka resan eller transporten innan den börjat. Mobility
management ska ses som ett komplement, ett förstärkningsmedel som får nya eller
befintliga tekniska lösningar att ge större effekt. Att mobility management ibland helt kan
eliminera behovet av ny infrastruktur är en bonus, inte en regel. Mobility management kan
ses som mjukvaran (kunskaps-, attityd- och beteendepåverkan) som gör att vi får ett bättre
utnyttjande av hårdvaran (fysiska åtgärder). Det är ett förhållningssätt och alltså inte ett
universalmedel som ersätter eller utesluter tekniska lösningar.

Begreppet Mobility management betyder enligt en officiell
definition av EU-projektet MOMENTUM, ett
efterfrågeorienterat angreppssätt för att påverka personoch godstransporter genom att:
•
•
•
•

uppmuntra användandet av miljöanpassade färdsätt
förbättra hållbar tillgänglighet för alla människor och
organisationer
öka effektiviteten i transporter och markanvändning
minska trafiken genom att begränsa antal, längd och
behov av motoriserat resande.

I direktiven för länstransportplanerna 2014 – 2025 ges möjlighet att ta upp åtgärder i
enlighet med steg 1 och 2. I direktiven står att ”Länsplanerna för regional transportinfrastruktur ska vara trafikslagsövergripande. Planerna får i enlighet med förordning
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur omfatta följande ändamål:
Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare
användning av befintlig infrastruktur…”
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3.5 Ramarna för nationella- och regionala planer
När det gäller medelstilldelningen för denna planeringsomgång har den dels slagits fast
genom propositionen 2008/09:35 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar
tillväxt och dels i regeringens skrivelse 2012/13:119 Uppdrag att ta fram förslag till nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur. Regeringen har föreslagit att den statliga planeringsramen för
åtgärder i transportinfrastrukturen under åren 2014–2025 ska uppgå till totalt 522 miljarder
kronor, fördelad enligt följande:
•
•

•

86 miljarder kronor till drift,
underhåll och reinvestering av
statliga järnvägar
155 miljarder kronor för drift och
underhåll av statliga vägar
inklusive bärighet, tjälsäkring och
rekonstruktion av vägar samt statlig
medfinansiering av enskilda vägar
281 miljarder kronor till utveckling
av transportsystemet

För Kronobergs län uppgår denna preliminära tilldelning till 712 miljoner kronor under
hela planeringsperioden. Detta belopp är justerat enligt Trafikverkets beräkningar av
över- respektive underförbrukningar som har skett under åren 2010 – 2013. Kronoberg får
per år i snitt 59 miljoner kronor. Exakt hur stort belopp som tillfallar Kronobergs län per
år kan avgörs av vilka andra större investeringar som Trafikverket Regions Syd genomför
i övriga län. Från och med 2012 ska Regionförbundet södra Småland i egenskap av länsplaneupprättare, i enlighet med regeringens beslut (N2011/3754/TE och N2012/1670/
TE), fördela ett driftsbidrag vilket kan gå till ickestatliga flygplatser. För perioden 2012 –
2021 uppgår bidraget till 22 miljoner kronor, vilket ger 2,2 miljoner kronor per år.
Totalt uppgår de tilldelade medlen till Regionförbundet södra Småland för Länstransportplanen för perioden 2014 – 2025 till 729,6 miljoner kronor.
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4. Regionala utgångspunkter södra Småland
Denna regionala Länstransportplanen för 2014 – 2025 bygger framförallt på regionalt
utvecklingsprogram (RUP), regionala miljömål, föregående länstransportplan samt Trafikförsörjningsprogram. Utifrån dessa styrande dokument har det regionala inflytandet utövats
och prioriteringar gjorts för planeringsramens användning. I detta kapitel har de viktigaste
styrande dokumenten för planen sammanställts. Samtliga dokument eller rapporter är väl
förankrade i länet.

4.1 Regionalt utvecklingsprogram
Regionförbundet södra Småland antog den 4 december 2009 sitt andra regionala
utvecklingsprogram för Kronobergs län - Mötesplats södra Småland. Programmet togs
fram i nära sammarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län. Det första programmet togs
fram när regionförbundet bildades 2007. Syftet med det regionala utvecklingsprogrammet
är att nå ett bättre samspel mellan alla de aktörer som bidrar till regional utveckling, genom
att formulera gemensamma visioner, mål och handlingsinriktningar – en gemensam agenda.
Våren 2013 har ett arbete inletts för att revidera det gällande regionala utvecklingsprogrammet.
Utifrån Kronobergs läns specifika förutsättningar och övergripande omvärldsförändringar
har fyra huvudutmaningar för södra Småland slagits fast i det regionala utvecklingsprogrammet. Dessa är Kompetens- och arbetskraftsförsörjning, Förnyelse och dynamik,
Infrastruktur och kommunikationer samt Livskraft. För varje utmaning anges den
övergripande målsättningen för att regionen ska uppnå visionen om ett gott liv i södra
Småland. Det regionala utvecklingsprogrammets ställningstagande kring infrastruktur och
kommunikationer kan ses som regionens transportpolitiska mål och kan sammanfattas i
”klimatssmarta, energieffektiva och säkra kommunikationer för alla”. Regionförbundet
södra Småland vill utveckla hållbara och säkra kommunikationer inom och till och från
länet för att förstärka, förstora och knyta samman olika marknader för boende, arbete,
utbildning, service, rekreation och fritid. I grund och botten handlar det om att underlätta
kommunikation mellan människor.
För att konkretisera Regionförbundet södra Smålands övergripande mål inom infrastruktur
och kommunikation har två utmaningar formulerats. Utmaningarna visar på vilka områden
som Regionförbundet södra Småland vill satsa på. De båda områdena har vidare preciserats
med ett antal handlingsinriktningar för respektive område. Områdena är:
•
•

Tillgänglighet
Hållbara kommunikationssystem
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Tillgänglighet
”Södra Smålands infrastruktur och trafikering ska bidra till god tillgänglighet såväl inom
som till och från hela länet för näringsliv, invånare och besökare”
En väl fungerande fysisk infrastruktur med god trafikering kopplar ihop bostäder och
arbetsplatser så att det går snabbt och smidigt att förflytta sig såväl inom regionen som till
och från andra regioner eller länder. Människors dagliga aktionsradie ökar och tillgången
på arbets- och studieorter inom en dagsresas avstånd förstärks. Infrastrukturen ska också
tillgodose företagens behov av transporter på ett säkert och hållbart sätt.
Handlingsriktningar:
• Utveckla kollektivtrafiken
• Främja intermodala transport- och kommunikationslösningar
• Främja ett jämställt resande
• Stärka Småland Airport
• Förbättra underhåll av det kapillära vägnätet
• Förstärka sammanbindande stråk och noder

Hållbara kommunikationssystem
”Södra Småland ska karaktäriseras av långsiktigt hållbara kommunikationslösningar”
För att åstadkomma hållbara kommunikationslösningar krävs en ökad andel kollektivtrafikresande, större andel förnyelsebart drivna fordon och effektivare godstransportlösningar. En ökad användning av informations- och kommunikationsteknik skulle
dessutom kunna motverka det ökade behovet av transporter.
Handlingsriktningar:
• Främja klimateffektiva person- och godstransporter
• Intensifiera utvecklingen av en fossilbränslefri kollektivtrafik
• Främja tillkomsten av en robust IT- infrastruktur med hög överföringskapacitet
• Öka tillgången till bredband i hela länet
• Minska den digitala klyftan mellan olika grupper i samhället
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4.2 Regionala miljömål
Mänskligheten står inför stora utmaningar inom miljö-, energi- och klimatområdet. Vår
klimatpåverkan måste minska och vi behöver anpassa samhället till de klimatförändringar
som sker. Regionen ska aktivt bidra till att de nationella och regionala miljömålen uppfylls.
Regionens mål är att södra Småland ska vara Sveriges energieffektivaste region, med
attraktiva hållbara miljöer för både boende och besökare. Det övergripande syftet är att
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. Genom
stegvisa förändringar, både stora och små, finns det i länet en stor potential för att nå
målen.
Regionförbundet södra Småland har tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg och
Energikontor Sydost bildat Klimatkommission Kronoberg i samverkan med näringsliv,
universitet och offentlig sektor. Arbete leds av regionfullmäktiges presidium. Klimatkommission Kronoberg är ett forum för att upplysa, föra dialog och sprida goda exempel
i regionen. Med fokus på minskad klimatpåverkan inom områdena transporter och energianvändning arbetar kommissionen för att skapa en hållbar framtid och ett fossilbränslefritt
samhälle.
Länsstyrelsen i Kronobergs län har fastställt regionala miljömål för perioden 2013-2020.
Samtidigt upp-hävdes tidigare regionala mål. För Kronobergs län finns 45 regionala mål,
fördelat på 10 miljökvalitetsmål varav Begränsad klimatpåverkan är ett. Nationellt beslutade
preciseringar gäller fullt ut i länet. De regionala miljömålen ska ses som ett komplement till
Svenska miljömål, preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål
som fastställdes våren 2012 av regeringen, samt till generationsmålet som fastställdes våren
2010.

Begränsad klimatpåverkan - Regionala mål
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fossilbränslefritt 2030 - Användningen av fossila bränslen inom Kronobergs län har
upphört 2030
Plusenergilän - År 2050 är Kronobergs län ett Plusenergilän. Detta innebär att
produktionen av förnybar energi och biobränsle överstiger den totala energianvändningen i länet, dvs. blir självförsörjande och kan exportera förnybar energi
Utsläpp av koldioxid från fossilt bränsle - I Kronobergs län ska utsläpp av koldioxid
från fossila bränslen till år 2020 ha minskat till 2 ton per år och per länsinvånare
Förnyelsebar energi - 70 procent av den totala energianvändningen i Kronobergs län
kommer år 2020 från förnybara källor
Användning av elenergi - Användningen av elenergi i bostäder och lokaler samt
industriprocesser ska minska med 20 procent till 2020, räknat från 1995
Fossil koldioxid från trafiken - Utsläppen av fossil koldioxid från trafik och arbetsfordon har år 2020 minskat med 35 procent, jämfört med 1990 års utsläpp
Förnyelsebara fordonsbränslen - Förnyelsebara fordonsbränslen utgör minst 30 procent
inom vägtransporter år 2020 i Kronobergs län
Förnyelsebara drivmedel i Kollektivtrafiken - Kollektivtrafiken i Kronobergs län är
fossilbränslefri år 2020
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•
•
•
•

Produktion av förnyelsebara fordonsbränslen – I Kronobergs län ska produktion av
förnyelsebara fordonsbränslen, t.ex. biogas, vara minst 30 GWh år 2020, vilket
motsvarar årsförbrukningen för ca 2 700 personbilar
Tankställen för förnyelsebara bränslen – År 2020 finns tankställen för förnyelsebara
fordonsbränslen (utöver E85) i alla kommuner i Kronobergs län
Ökat resande med kollektivtrafiken - Marknadsandelen för kollektivtrafiken ska öka till
15 procent år 2030
Biologiskt avfall - Allt matavfall från hushåll och verksamheter samlas in och rötas till
biogas år 2020

4.3 Länstransportplanen 2010 - 2021
Länstransportplanen för 2014 – 2025 bygger till stor del på de ställningstagande och
prioriteringar som antogs i Länstransportplan för 2010 – 2021. Utgångspunkten är även för
denna plan den systemanalys över de prioriterade stråken som togs fram gemensamt för
Småland, Blekinge och Östergötland inför den förra planomgången. I praktiken ska den
nya planen ses som en förlängning, revidering samt uppdatering av Länstransportplanen
för 2010 – 2021, vilken gäller till dess att Länstransportplan 2014 – 2025 har godkänts av
regeringen.
För hela planperioden 2010 – 2021 var den planerade fördelningen:
• 39 procent till större åtgärder
• 45 procent till mindre åtgärder
• 14 procent till bidrag.
En kort sammanfattning över aktuell status för perioden till och med 2013 redovisas på
nästa sida i tabellform.
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Åtgärder Länstransportplanen 2010 - 2021

Angiven
kostnad

Kommentar, aktuell status t.o.m. 2013
Genomförda och beslutade åtgärder

Större åtgärder

Större åtgärder

Tvärleden Markaryd - Länsgräns

71

Växjö bangårdsombyggnad

70

Alvesta resecentrum

40

LV 120 Genomfart Älmhult

33

Åtgärden är genomförd, invigdes sommaren
2011
Åtgärden är under genomförande, beräknas
klar våren 2013
Åtgärden är genomförd, invigd november
2012
Åtgärden ej genomförd, överförd till ny plan.

RV 23 Huseby – Marklanda, etapp 1

61

Åtgärden ej genomförd, överförd till ny plan.

Summa

275

Mindre åtgärder(Pott )

Mindre åtgärder(Pott )

Särskilda mindre objekt

Projektering och produktion av åtgärder
avseende bärighet, breddning mm
Projektering och produktion av åtgärder
avseende sidoområde, mötesfrihet, korsning
Projektering och produktion av åtgärder
avseende cykelvägar
Summa

Trafiksäkerhets åtgärder

74

Cykelvägar
Summa

Slutlig
kostnad

74

45,1
16,4
7,5
69

Bidragsobjekt

Bidragsobjekt

Kollektivtrafik

Bidrag på 50 % av investeringar till
kollektivtrafik
Bidrag på 50 % av investeringar till enskilda
vägar
Bidrag på 50 % av investeringar till
trafiksäkerhet och miljö, inkl. cykel
Driftbidrag flygplats 2012 – 13

10,1

Summa

28,3

Enskilda vägar

24

Trafiksäkerhet & miljö
Driftbidrag flygplats 2012 - 13
Summa
Totalt:

4,4
28,4
377,4
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4,4
9,4
4,4

4.4 Trafikförsörjningsprogram
Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft i Sverige och en regional kollektivtrafikmyndighet inrättades i Kronobergs län. Ett av kollektivtrafikmyndighetens uppdrag är
att upprätta ett trafikförsörjningsprogram som ska beskriva det långsiktiga, totala utbudet
som behövs för att tillfredsställa resebehovet för invånarna och näringslivet i Kronoberg.
Trafikförsörjningsprogrammet ska bidra till att uppfylla de politiska målen samt andra
målsättningar som formulerats för Kronobergs län.
Kollektivtrafiken bidrar starkt till den regionala utvecklingen i södra Småland och är en
viktig faktor till ett bättre fungerande samhälle. Målet är att kollektivtrafikens andel ska öka
till 15 procent till 2030. År 2011 var den enligt Kollektivtrafikbarometern drygt 9 procent.
Kollektivtrafiken ska erbjuda goda möjligheter för arbetspendling och fritidsresor både
inom regionen och interregionalt. Målet är att andelen nöjda resenärer ska överstiga 75
procent 2015 och vara 80 procent 2022. Detta innebär att både buss- och tågtrafik ska hålla
god kvalitet och vara tillgängliga för alla. En snabb och effektiv kollektivtrafik är också en
förutsättning för en jämnställd utveckling för män och kvinnor på arbetsmarknaden.
Klimatutmaningen kommer att öka efterfrågan på effektiva kollektivtrafiklösningar. Om
dagens bilister väljer att göra var femte bilresa med kollektivtrafik i stället för som i dag med
bil så behöver kollektivtrafiken i stort fördubbla sin kapacitet. Det krävs därför framförhållning i form av reserverade utrymmen för järnvägsspår, bussgator, cykelvägar, stationer,
hållplatser, bytespunkter, pendelparkeringar etc.
De prioriterade stråken för Kronobergs län överensstämmer väl med de stråk där länet
utvecklat sin kollektivtrafik, vilket i sin tur ytterligare stärker och betonar stråkens vikt
och betydelse. Målet inom kollektivtrafiken ska uppnås genom fortsatt koncentration till
de befintliga stråken, tydligare information samt beteendepåverkande insatser och i viss
utsträckning utökad turtäthet. Utökad turtäthet går här i viss mån hand i hand med vissa
infrastrukturinvesteringar i framkomlighetsåtgärder i stomlinjestråken. En stor del av kollektivresandet sker med tåg. Länet korsas av två betydande järnvägar Södra Stambanan samt
Kust-till-kustbanan, vilka också ingår i de prioriterade stråken.
För att på ett miljövänligt sätt säkerställa det regionala näringslivets
behov av arbetskraftsförsörjning är tågtrafiken det
effektivaste medlet för att uppnå
regionförstoring. Som en del av
länstransportplanens prioriteringar
2009 har många åtgärder genomförts för att utveckla och förbättra
järnvägstrafiken i länet.
Trafikering på järnvägarna i Kronoberg
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Alvesta resecentrum invigdes i november 2012. I december 2013 startar trafikeringen av
ett nytt lokaltågssystem då ”Krösatågsystemet” och ”Pågatågsystemet” kopplas samman.
Totalt 16 nya tågstationer i Skåne, Kronobergs och Jönköpings län har byggts, vilket gör
att fler har möjlighet att ta tåget till arbete, skola och fritid med förhoppning om en positiv
utveckling för hela södra Sverige. I januari 2012 invigdes tre nya stationer längs sträckan
Växjö-Alvesta-Nässjö. Under 2013 invigs fem nya stationer längs sträckan Växjö-AlvestaHässleholm, två i Skåne och tre i Småland. Samtidigt startar trafiken längs Markarydsbanan
som fått tre nya stationer.
Växjö bangård har byggts om för att öka kapaciteten och hantera de nya tågsystemen. Att
tåg ska kunna mötas på fler punkter i länet är en väsentlig kapacitetshöjande insats. För att
nå målet om utökad kollektivtrafik är mötesspåren viktiga. På kust-till-kustbanan byggdes
mötesspår i Åryd 2011 och Örsjö blir klart hösten 2013. Mötesspår i Räppe byggdes 2012
som en del av satsningen på infrastrukturbristen mellan Växjö-Alvesta. Trots alla dessa
positiva satsningar finns det fortfarande betydande infrastrukturbrister i länet som kräver
åtgärder. En sådan betydande brist finns i Skruv där ett mötesspår skulle innebära en väsentlig kapacitetshöjning på kust-till-kustbanan.
Kollektivtrafiken ska vara anpassad för alla vilken innebär att hela från start till mål
inklusive bytespunkter, ska fungera och vara tillgänglig. Detta gäller både fordon och infrastruktur. För att fler ska kunna använda den allmänna kollektivtrafiken och färre ska vara i
behov av särskilda transporter som färdtjänst och serviceresor väl utformade bytespunkter
där färdtjänst ansluter till lokal- eller regionalbuss. Vidare måste bussterminaler och
stationer vara anpassade så att man kan göra byten vid längre resor. En inriktning i länstransportplanen är att lyfta fram åtgärder som innebär att hela resan kan ske i den allmänna
kollektivtrafiken och att linjer med många resande i starka stråk, i sin helhet ska t
illgänglighets anpassas. Målet är att andelen helt tillgänglighetsanpassade bytespunkter på de
regionala stråken ska vara klara till 2020.
Från kollektivtrafiksynpunkt är bytespunkterna därför en högst prioriterad fråga.
I Kronoberg finns cirka 5 000 bytespunkter av olika standard, från enkla hållplatser till
resecentrum. Antalet resenärer vid bytespunkterna är mycket varierande. I syfte att dels höja
kollektivtrafikens attraktionskraft och dels öka säkerheten för både förare och passagerare
har en klassificering av alla bytespunkter genomförts. Klassificeringen är en riktlinje för hur
varje bytespunkt ska bedömas och värderas och därmed också vilka åtgärder som behöver
vidtas på varje bytespunkt. Alla bytespunkter ska vara tillgängliga hela året samt vara i ett
sådant skick att de ger ett välkomnande intryck och därmed inbjuder till ökat resande. Det
är därför grundläggande med god drift och underhåll av bytespunkterna och att dessa är
väl fungerande och möjliggör smidiga byten mellan lokal-, regional- och interregional trafik
samt även tillgång till bil-och pendlarparkeringar. Bytespunkterna ska vara utformade så att
även resenärer med funktionshinder kan göra byten inom trafiksystemet. Vid större
bytespunkter skall också finnas sådan viktig service som t.ex. parkeringsplatser,
biljettförsäljning och väntsal. Hållplatsfickor ska alltid finnas på vägar och gator där
hastighetsbegränsningen överstiger 60 km/h, där det är huvudled och där trafikmängden
motiverar en hållplatsficka.
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En inventering av
bytespunkterna i
regionen genomför
under 2013 men
man kan redan nu
konstatera att det
finns betydliga
brister. Det är därför
en viktig prioritering
i Länstransportplanen att avsätta
medel till att förbättra bytespunkterna i
regionen.
Befintliga stomlinjer med resor inom Länstrafiken Kronoberg 2008
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5 Regionala utgångspunkter Småland
och Blekinge
Kronobergs län ligger som ett nav i södra Småland. Länets infrastruktur påverkas och
påverkar angrän-sande län. Invånare och varor rör sig från norr till söder och öster till
väster, och omvänt, oberoende av regionala gränser. Ett litet län med åtta kommuner och
drygt 180 000 invånare kan inte ensamt ta fram de underlag som krävs för en komplett länstransportplan. Samarbete i olika former sker med samtliga angränsade län och regioner.
I frågor som berör infrastruktur finns ett tydligt samarbete mellan länen i Småland och
Blekinge. I detta kapitel presenteras de viktigaste gemensamma utgångspunkterna för
samarbetet som berör infrastrukturen i Kronobergs län.

5.1 Småland och Blekinge tillsammans -Så mycket bättre!
Regionförbundet södra Småland har sedan lång tid tillbaka
ett nära samarbete med Region Blekinge, Regionförbundet
i Kalmar län och Regionförbundet i Jönköping inom ramen
för Småland-Blekinge South Sweden. I samarbetet deltar också
lärosätena i respektive region det vill säga Blekinge Tekniska
Högskola (BTH), Linnéuniversitet i Växjö och
Kalmar Högskolan i Jönköping. Ett resultat av samverkan är att regionerna sedan 2009 har
ett gemensamt Brysselkontor, med uppgift att främja medlemmarnas verksamhet och
ekonomiska intressen gentemot de EU´s institutioner.
I regionen Småland-Blekinge lever och verkar cirka 910 000 invånare, en befolkning som
dagligen nyttjar regionens infrastruktur för sina resor. Inom området, som utgör ca 10
procent av Sveriges befolkning, har det tidigare inte funnits någon komplett eller
uppdaterad statistik på resvanor eller resandeströmmar. Genom det goda samarbetet mellan
regionerna genomfördes en större resvaneundersökning 2012. Syftet var att få en god
kännedom om resvanorna regionalt och inter-regionalt. En gemensam resvaneundersökning var en naturligt följd av det sammarbetet som skapades då den Regionala
systemanalysen för transoportinfrastrukturen i östa Götaland togs fram 2008.
En förbättring av infrastrukturen kan vara mycket gynnsamt för ett län även om själva
åtgärden inte utförs i länet. För att tydliggöra detta ställningstagande har de fyra regionerna
inom Småland-Blekinge inför planeringsomgången 2014 – 2025 arbetat fram ett gemensamt positionspapper. Syfte är att visa på de gemensamma behoven och vilka regionan,
men även nationella vinningar som kan skapas genom en förbättrad infrastruktur i Småland
och Blekinge.
Positionspappret har sin utgångspunkt i den gemensamma systemanalysen för transportinfrastrukturen från 2008 och huvudslutsatserna om behovet av samhällsutveckling som
presenterades i den gemensamma OECD-rapporten från 2012.
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Kronobergs län berörs av följande identifierade stråk:
• Stråk 1 utgörs i huvudsak av E4 (genom hela södra Sverige), samt Södra stambanan
• Stråk 4 utgörs i huvudsak av Baltic-Link, riksvägarna 25 från Kalmar och 27 och 29
från Blekinge med förgrening i Växjö, samt Kust-till-kustbanan, med förgrening i
Emmaboda, till Göteborg
• Stråk 5 utgörs av riksväg 25 Kalmar-Växjö-Halmstad samt ”Tvärleden” (länsvägarna
121 och 117) från Olofström till Halmstad via Lönsboda-Osby- Markaryd. I detta stråk
ingår även den s.k. Sydost länken
• Stråk 7 utgörs tillsammans med stråk 11 den nya sträckningen av RV 23
• Stråk 9 utgörs av riksväg 28, 31 och 32 från Karlskrona via Emmaboda, Vetlanda,
Eksjö och Tranås till Mjölby och riksväg 50 Bergslagsdiagonalen via Örebro
• Stråk 10 utgörs av riksvägarna 23/34 och 37 från Oskarshamn via Vimmerby till
Linköping
• Stråk 11 utgörs av riksväg 23 och Södra stambanan.
I systemanalysen från 2008 betonas behovet av satsningar på i stort sett samtliga järnvägar
men även nya bandelar lyfts fram som särskilt viktiga. På vägsidan poängterades den
särställning som E4 och E22 har för hela östra Götaland. Även om det har hänt en del
under de senaste fem åren kan man kostatera att huvuddragen i slutsatserna idag är de
samma.

Södra Småland - en del av Europa
Utöver inomregional betydelse har vissa stråk även internationell betydelse genom att de
utgör stråk mellan viktiga godstransportnoder för transporter till internationella
destinationer. Östra Götalandsregionen omfattas av flera sådana stråk. De viktigaste för
Kronobergs län utgörs dock av stråk 1, 4, 5, och 11 för att nå ut till resten av Europa och
världen.
De viktigaste sambanden för Östra Götaland har också en betydande funktion internationellt vilket tydligt påvisas när jämförelse görs vid den Europeiska nivån och det Europeiska
transportnätet, det s.k. TEN-T (trans-European transport network). TEN-T EA
(trans- European transport network executive agency) är EU-kommissionens genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet som ansva-rar för satsningar på
infrastruktur som kopplar samman länderna i EU. Vid en jämförelse med de transportsystemen kan man tydligt se att de viktigaste sambanden för Östra Götaland återfinns på
den europeiska nivån.
Stråk 1 i huvudsak E4 (genom hela södra Sverige), samt Södra stambanan
Av kartan nedan, över detta TEN-T system framgår att både E4 och järnvägen södra
Stambanan är del av systemet och utgör s.k. prioriterade projekt inom den Nordiska
Triangeln, det vill säga de järnvägar och vägar som sammanbinder de nordiska
huvudstäderna.
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Gävle-Helsingborg endast finns en delsträcka som ännu inte är 4-filig motorväg eller
4-fältsväg, 32 km förbi Ljungby. Vägbredden är 13 meter och trafikflödet uppgår till 11 000
fordon per dygn (2006), varav ca 32 procent är tung trafik.

Järnvägstrafik i södra Sverige 2008
Genom sin utformning och bristande standard i förhållande till trafikmängden förorsakar
trafiken åter-kommande stopp, vilket föranleder samhällsekonomiskt kostsamma
omledningar av trafiken genom mindre tätorter och på det mindre vägnätet. Omledningen
av trafiken medför att denna tunga trafik, ofta med farligt gods, passerar genom dessa
mindre tätorter och genom en viktig vattentäktsområde som försörjer både Ljungby och
Växjö kommun med vatten.
I regeringens direktiv för planperioden 2014 – 2025 är E4 ett av de objekt som var
utpekade för att genomgå en standardhöjning under perioden.
Stråk 4 och 5 utgörs i huvudsak av Baltic-Link, RV 25 från Kalmar och RV 27 och 29
från Blekinge med förgrening i Växjö, samt Kust - till- kustbanan, med förgrening i
Emmaboda, till Göteborg
När det gäller transporterade godsvolymer kan man konstatera att vissa stråk är av
dominerande betydelse. Dessa stråk är robusta och endast smärre överflyttningar sker
inom och mellan stråken över tid. Undantaget är dock den utveckling som kan härledas till
tillväxten för Östersjöområdet, där ökade godstransporter skett de senaste åren Dessa nya
transporter har i en växande takt valt transporter längs med stråk 4 i den regionala systemanalysen, det vill säga riksväg 27, 29 samt Kust-till-kustbanan.
Den statliga utredningen över Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet pekar ut
hamnarna i Blekinge, vilka är en målpunkt i stråk 4, som betydelsefulla för att avlasta
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hamnarna i Skåne när det gäller framtida godstrafik. Dessutom knyter detta väl an till de
övergripande slutsatser som finns på Europeisk nivå där man påtalar vikten av att hitta nya
transportsätt och alternativa transportkorridorer för att undvika den så kallade trafikinfarkten i Tyskland.

Sträckningen för ”Motorways of the Sea” vilken ingår i
PAN Europeiska korridoren nr VI i TEN-T systemet
Projektet ”Motorways of the Sea” startade 2009 i syfte att utveckla och öka kapacitet och
service gällande järnvägs-bundet gods i Baltic-Link korridoren. Målet med projektet var att
skapa en intermodal korridor för att erbjuda effektiva och miljövänliga transporter mellan
Skandinavien och Adriatiska havet genom den så kallade PAN Europeiska korridoren nr VI
i TEN-T systemet. Genom projektet har en ny godsterminal i Alvesta, i skärningspunkten
Kust-till-kustbanan och den TEN-T prioriterade Södra stambanan (del av den Nordiska
Triangeln). Det har skett en uppgradering av Kust-till-kustbanan mellan Emmaboda och
Karlskrona. Inom ramen för projektet har det också skett en elektrifiering och uppgradering av järnvägförbindelsen till Karlskrona hamn. Dessutom har investeringar i
miljövänlig elanslutning till färjorna samt bullerskyddsåtgärder utmed järnvägs-och
väganslutningarna genomförts. Det har också byggts triangelspår i hamnen samt vägar och
järnvägsanslutningar till hamnen i Gdynia i Polen
Projektet avslutas 2013 och har omfattat totalt 1 miljard kronor varav 785 miljoner kronor
avser investeringarna på den svenska sidan. EU satsar 160 miljoner kronor till de svenska
investeringarna genom TEN-T programmet.
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Stråk 11 riksväg 23 och Södra stambanan
I utredningen SOU 2007:59 Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet pekas åtta orter
ut som strate-giskt viktiga för ett nät av kombiterminaler. I Sydsverige nämns bl.a. Älmhult
som en sådan lämplig kombiterminal. Kombiterminalen i Älmhult är av avgörande
betydelse inte bara för IKEA, utan även för södra Sverige genom sitt strategiska
geografiska läge längs Södra stambanan. För att kombiterminalen i Älmhult ska utvecklas
på ett positivt sätt och för att kunna utforma ett logistiskt fungerande nät för framtiden i
enlighet med utredningen och dess slutsatser krävs dock satsningar på såväl Södra
stambanan som vägnätet.
Småland Airport ett internationellt transportstråk
Till de internationella transportstråken hör även flyget och i Kronobergs län utgörs denna
internationella hubb av flygplatsen Småland Airport, som är en kommunalt och landstings
ägd flygplats med stor regional betydelse för tillgänglighet och näringsliv. Även flyget utgör
en betydande del av transportsystemet och har varit föremål för en statlig översyn genom
utredningen SOU 2007:70 Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet.
Utgångspunkten för utredningen var att statens engagemang kring flygplatserna ska
utformas så att det bidrar till transportpolitikens måluppfyllelse. Utredningen föreslog att
samtliga flygplatser med linjetrafik skulle delas in i tre kategorier; nationellt strategiska
flygplatser, regionalt strategiska flygplatser och övriga flygplatser. Utgångspunkten för
kategoriseringen av varje respektive flygplats var dess bidrag till den transportpolitiska
måluppfyllelsen. Småland Airport kategoriseras som en regionalt strategisk flygplats. För
dessa drog utredningen slutsatsen att ersättningen från staten bör vara upp till 75 procent
av det aktuella underskottet för drift av flygplatsen.
Avseende länets flygplats, Småland Airport, innebär studien Framtidens flygplatser en
bekräftelse av flygplatsens regionala betydelse när det gäller länets tillgänglighet. Detta
stämmer väl överens med Kronobergs läns regionala transportpolitiska mål och övriga
utvecklingsmål som poängterar vikten av och internationell tillgänglighet.
När det gäller länets flygplats har den idag ett statligt driftbidrag uppgående till ca 2,2
miljoner kronor. Detta bidrag har sedan år 2012 hanteras och administreras genom
regionens och denna länstransportplan.
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5.3 OECD Territorial Reviews Småland-Blekinge
Efter det att en nationell OECD- rapport presenterats 2010, togs initiativ från regionalt håll
att en OECD-rapport för Småland-Blekinge, där Kronoberg, Kalmar, Blekinge och
Jönköping ingår, skulle tas fram. OECD genomförde 2011-2012 en analys av SmålandBlekinges utvecklingsförutsättningar som innefattade ett analysarbete byggt på statisiska
underlag och på intervjuer med olika nyckelpersoner. Genom analysen erhölls en
kvalificerad bedömning från utomstående experter och även jämförelser med andra
regioner i världen. Ett syfte med OECD-analysen var att skapa underlag för kommande
regionala utvecklingsstrategier. Analysen innehåller också viktiga slutsatser kring problem
och förutsättningar och även rekommendationer med stark relevans för infrastrukturplaneringen.

Infrastruktur och tillgänglighet
Enligt OECD-rapporten Småland-Blekinge är de fyra länens läge en tillgång eftersom de
ligger närmare de stora europeiska marknaderna än övriga mer nordliga regioner. Dock har
analyser visat att det finns stora infrastrukturbegränsningar i Småland-Blekinge. Detta gör
att nordligare regioner har bättre utgångsläge för att nå stora europeiska marknader än t.ex.
Kronoberg har. Sett till befolkning och yta och i förhållande till den nationella normen har
alla fyra länen avsevärda infrastrukturluckor.
Nedan presenteras i punktform de viktigaste slutsatserna från OECD rapporten med
betydelse på infrastrukturen i Kronobergs län
•
•
•

•
•
•

•

Länen har fler bilar per invånare än det nationella genomsnittet. Invånarana gör färre
men längre resor än det nationella genomsnittet
Pendlingen över korta sträckor är lägre än i andra områden. Antalet resor per tillgänglig
kilometer, mått på utnyttjandet av väginfrastruktur, är under genomsnittet. Detta tyder
på att infrastrukturens kvalitet ligger under normen vilket ökar pendlingskostnaden
Europavägarna E4 och E22 har en relativt hög standard jämfört med resten av
vägnätet, men det finns besvärliga flaskhalsar som behövs åtgärdas. Det gäller i
synnerhet motortrafikled/motorväg E22 längs kusten i sydost. Utöver dessa finns det
tvåfiliga vägar mellan regionerna som gör trafiken i öst-västlig riktning långsam och ger
en dålig förbindelse. Vissa vägar mellan större städer och de omgivande kommunerna
är väldigt dåliga och hindrar den regionala utvecklingen.
Järnvägsnätet i sydöstra Sverige är eftersatt
Flygförbindelse är viktiga och det finns tillgänglighetsproblem inom området. Det krävs
goda förbindelser till internationella flygplatser
Transportinfrastrukturen har ännu inte anpassat sig till de växande marknaderna i öster.
Nya handelsmöjligheter med Baltikum, Ryssland och Kina har öppnats för företag i
länen är geografiskt placerade för att dra nytta av detta och expandera om infrasatsningar genomförs
Infrastrukturbegränsningarna gör att det goda läget gentemot de stora europeiska
marknaderna inte kan utnyttjas till fullo. Kronoberg och Kalmar är svåråtkomliga om
man ser till vägnätet. Kronobergs tillgänglighet när det gäller järnvägen är dock bättre
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Småland – Blekinges
tillgänglighet förväg och
järnväg till Europamarkanden enligt
OECD

Konsekvenser av infrastrukturbegränsningar enligt OECD
•

•
•
•

De fyra länen har hög andel lågutbildade och en lägre andel högutbildade än genomsnittet i Sverige. Bristerna i infrastrukturen hämmar dynamiken inom regionen. Bättre
interna förbindelser skulle bidra till minskade pendlingskostnader, bredare arbetsmarknader och bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft
Bättre transport-och kommunikationsnät innebär att befolkningen inte behöver minska
i småorter om det finns goda möjligheter till arbetspendling. Infrastrukturbristerna
begränsar länets möjligheter att dra nytta av sitt geografiska läge
Det finns en oväntad ökande efterfrågan på järnvägstransporter. Underhållet och
utvecklingen av järnvägen inom länen är därför en strategisk fråga för regionen. En stor
del av järnvägsnätet har kapacitetsproblem
Fler regelbundna flygförbindelser till Köpenhamn och andra stora flygplatser i Europa
skulle underlätta flygtransporterna till resten av världen och göra regionen mer attraktiv
för kunniga yrkesmänniskor och kunskapsbaserade företag
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OECD rapporten stöds av Kapacitetsutredningen
Trafikverket fick 2011 regeringens uppdrag att genomföra en analys av transportsystemets
behov av kapacitetshöjande åtgärder, den så kallade Kapacitetsutredningen. I Kapacitetsutredningen genomfördes bland annat en bristanalys, med utgångspunkt att identifiera de
åtgärder som kommer att ge störst effekt på transportystement. Flera av bristerna som
identifieras för Trafikverkets Region Syd återfinns också i OECD-rapporten SmålandBlekinge.
Några av Kapacitetsutredingens konstaterade brister i Trafikverkets Region Syd är:
• Godstransporter Östergötland-Skåne/Blekinge får bristfällig kvalitet på grund av både
ökad godstrafik och ökad regional persontrafik som kommer i konflikt med
snabbtågstrafiken
• Transportkvaliteten för transporter till och från vissa industrier i Småland blir bristfällig
till följd av otillräcklig järnvägskapacitet
• Det finns bristande möjligheter för pendling till större städer i Småland och Blekinge till
följd av långa restider

5.4 Resvaneundersökning 2012
Resvaneundersökningen Sydöstra Sverige 2012 gjordes på uppdrag av Trafikverket,
Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra Småland, Region Blekinge,
Regionförbundet Kalmar samt Växjö och Kalmar kommuner. Syftet med Resvaneundersökningen var att ge en uppdaterad kännedom om resvanorna regionalt och
interregionalt. Alla typer av resor är inkluderade i undersökningen vilket innefattar studieoch arbetspendling, resor i tjänsten och fritidsresor. Resultatet av resvaneundersökningen
visar att i hela Småland, Blekinge och Öland görs 1,8 miljoner förflyttningar under ett
genomsnittligt dygn. I den sydöstra regionen som är det aktuella området är siffran ca 1,4
miljoner.
•

•

•

Invånarna i Småland, Blekinge och Öland reser drygt 33 miljoner km varje dag. Av
dessa kilometrar står bilen för 76 procent på vardagar och 85 procent på helgerna. Av
de producerade personkilometrarna står långa resor (50 km eller längre) för över 50
procent och resor som är under 10 km är 12 procent. Räknat i tid motsvarar detta ca
1 timmar och 20 mi-nuter på resande fot per dag
I den sydöstra regionen är ca två tredjedelar av alla resor under 10 km långa. Medelresan varar ca 40 minuter, under både vardagar och helger. Förutom tåg, som används
för långa resor, och cykel/gång som används för korta resor, är det stor spridning på
reslängderna för övriga färdmedel
Ca 80 procent av befolkningen i regionen reser en vanlig vardag och de som reser mest
är personer i åldrarna 25-44 år. De som är minst frekventa resenärer är personer över
65 år.
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•

•

Resor med bil längre än 50 km, RVU 2012

Över 90 procent av hushållen har
tillgång till bil och lika stor andel har
tillgång till cykel. 1,3 procent av
befolkningen har tillgång till en
elcykel. Andelen som har ett kollektivtrafikkort sjunker med ökande ålder,
en majoritet i åldern 16-24 år har ett
kollektivtrafikkort. Var femte invånare
har ett tåg- eller busskort
Strax över hälften av alla förflyttningar
görs inom en och samma tätort.
Cirka 27 procent av förflyttningarna
görs i de fyra residensstäderna. De
rese-strömmar som flyter utanför
tätorterna domineras av regionens
residensstäder. Samtliga reseströmmar
med undantag av Stockholm, går in/
ut från regionen till närliggande kommuner. Kollektivtrafikströmmarna
liknar bilströmmarna och därför finns
det potential att öka andelen kollektivtrafikresenärer

•

6 procent av antalet resor görs med kollektivtrafik och resor med bil är över två
tredjedelar. En överföring av 8 procent av bilresor till kollektivresor skulle innebära
en fördubbling av kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken svarar för 17 procent av antalet
personkilometrar eftersom den genomsnittliga längden på resorna för kollektivtrafiken
är större än bilresorna. I de större städerna står bilen för en mindre andel av resorna,
framförallt bland yngre.

•

70 procent av arbetsresorna görs
med bil och motsvarande för
kollektiv-trafiken är 6 procent.
Resor till och från arbete/studier,
eller tjänsteresor utgör knappt
hälften av vardagsresorna.
Inköpsresor, samt resor till olika
fritidsaktiviteter står för vardera
runt en femtedel av resorna. Vid
inköpsresor används till största del
bilen som medan kollektivtrafiken
används vid resor till skola/studier.

Resor med kollektivtrafik längre än 50 km, RVU
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•

•

•

•

Resor till fritidsaktiviteter motsvarar totalt 185 000 resor och det gäller ungefär 25
procent av invånare. På helgen är det 35 procent eller 301 000 resor. Fritidsresorna i
regionerna görs oftast med bil. Kvinnor samåker i högre grad än män och även yngre
samåker i högre utsträckning än andra åldrar samt använder sig av cykel eller gång.
Under vardagarna syns det en tydlig topp på antalet fritidsresor vid 18-tiden.
Pensionärernas resvanor skiljer sig från andra grupper. Det finns inga tydliga toppar när
denna grupp reser, utan istället är det spritt från 10-tiden på morgonen till 16-tiden på
kvällen. Endast 2 procent av resorna görs med kollektivtrafik. Bilen är det färdmedel
som dominerar.
Antalet resor och andelen invånare som reser skiljer beroende på var i regionen man
bor. Är man bosatt i de större städerna reser man mer frekvent än om man bor på
mindre orter eller landsbygd. I de större städerna är det också en större andel som
använder kollektivtrafik och cykel som färdmedel. Andelen bilresor är som störst för
boende på landsbygden och i mindre orter. Viljan (möjligheten) att ändra sitt färdsätt
mot att använda bil i mindre utsträckning är som lägst här.
Det finns ett starkt samband mellan tillgången till bra kollektivtrafik och viljan att resa
mindre med bil. Kvinnor, yngre och högutbildade har en större vilja att förändra sitt
resesätt och åker i större utsträckning mer kollektivtrafik jämfört med andra grupper.
En stor andel av bilisterna har inte någon vilja att dra ner på sin bilanvändning men var
tionde person har redan provat eller har tankar kring att använda sig av ett annat
färdmedel är bilen.
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6. Regionala förutsättningar och ambitioner
Under detta kapitel presenterar Regionförbundet södra Smålands förutsättningar och
ambitioner genom att argumentera för viktiga utgångspunkter som har arbetats fram för
upprättandet av länstranportplanen för 2014-2025.

6.1 Hållbar samhällsutveckling
Utvecklingen av bebyggelsestrukturen spelar långsiktigt en mycket stor roll för
möjligheterna att utveckla transportsystemet i linje med de transportpolitiska målen. Ett
effektivt transportsystem är en förutsättning för att nå generella samhällsmål som regional
utveckling och hållbar tillväxt. Det är nödvändigt med en samordning av de olika
planeringsprocesserna för trafik, trafikinfrastruktur samt övrig fysisk samhällsplanering på
olika organisatoriska nivåer i samhället, dvs. nationell, regional och kommunal nivå. Ett
sådant arbete har inletts och en första avrapportering ska ske i slutet av 2013.
De växande klimatproblemen betonar behovet av hållbar utveckling av städer och tätorter.
Mot bakgrund av behovet av regionförstoring och utvidgade arbetsmarknadsregioner samt
de samband och ömsesidiga beroende som finns mellan städer och landsbygd, till exempel
när det gäller råvaruproduktion, arbete, boende och friluftsliv, är det nödvändigt med en
samordnad stads- och trafikplanering som också inkluderar landsbygden.
Tätortsstrukturen i
Kronobergs län och
insatser som behövs
med tanke på utbyggnadsplaner etc. i
dessa tätorter, framgår
av kartan.
Beroende av vilken
ambitionsnivå som
väljs är kostnaderna för
tätortsåtgärder starkt
varierande och kan skilja
från några hundra tusen
kronor till flera tiotals
miljoner.
Tätorter som kan bli aktuella för åtgärder under planperioden
Röd
Gul
Blå

Tätortsåtgärder som kan bli aktuella vid förändringar till följd av möjliga investe-ringsåtgärder
Tätort med mycket klagomål på genomgående trafik
Tätorter där förändrat väghållningsansvar kan vara aktuellt. Viss åtgärd kan bli aktuell i sam
band med detta.
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6.2 Regionförstoring- och förstärkning
För att nå en balanserad utveckling i hela länet finns det även skäl att främja
regionförstoring och regionförstärkning, även om sådana insatser inte är helt okontroversiella. Det är därför viktigt att dessa insatser genomförs på ett sätt som i största möjliga
utsträckning minimera miljöbelastningen, samtidigt som man möjliggör för fler individer
– oavsett kön, etnisk bakgrund, utbildningsnivå eller yrke – att dra nytta av regionförstoringens och regionförstärkningens fördelar.
För att uppnå en långsiktigt hållbar regionförstoring och regionförstärkning måste det
finnas en klar koppling mellan infrastrukturåtgärder, investeringar och trafikering. Det är
angeläget att skapa förutsättningar för lokalt och regionalt anpassade trafik- och
transportlösningar med intermodalitet, det vill säga byte från ett trafik- och transportslag till
ett annat.
Näringslivets utveckling och tillgången till service är de kanske enskilt viktigaste faktorerna
för att åstad-komma en vidgad geografi för invånarna i en region. Tillväxten hos företagen
i regionen är beroende av snabba och bekväma personresor, men också tillförlitliga och
effektiva transporter av gods. För att uppnå detta och säkerställa både bekväma och säkra
person- och godstransporter, uppnå regionförstoring till fördel för arbetsmarknadsförstoring samt för att säkerställa näringslivets behov av arbetskraft, krävs infrastruktursatsningar i stråk. Vilka dessa stråk är för Kronobergs län pekade den regionala systemanalysen ut. Dessa stråks betydelse stärks än mer när man jämför dem med länets
pendlingsstruktur som även de utgör de ”tunga” pendlingsstråken i Kronobergs län.
Pendlingen skiljer sig dock avsevärt mellan olika kommuner, vilket inte är oväntat
eftersom kommunerna skiljer sig åt vad gäller förutsättningar och storlek. Växjö har den
största inpendlingen, vilket enkelt förklaras med att det är länets största ort och regioncentra. Hit pendlar den större delen av de övriga kommunernas pendlare. Samtidigt har
Växjö kommun också den högsta utpendlingen. Älmhult har högre inpendling än utpendlingen, vilket beror på att IKEA är en stor och attraktiv arbetsgivare. Alvesta har en
stor in- och utpendling, vilket kan bero på ortens närhet till Växjö, dit 2600 personer
pendlar. Markaryd och Älmhult har en högre in- och utpendling mot Skåne och Halland
medan Tingsryd har en större pendling till och från Blekinge.
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Kronobers län uppvisar goda förutsättningar för utbyggnad av vindkraft. Utbyggnaden av
vindkraft är en del av satsningen på ett mer fossiloberoende samhälle. En utbyggnad av
vindkraft i Kronobergs län tillsammans med andra satsningar på förnyelsebar energi skulle
kunna bidra till uppfyllelsen av de regionala målen om en fossilbränslefri region.
Länets boendestruktur och skogstillväxt
tillsammans med länets goda förutsättningar för vindkraftsut-byggnad med många
vindkraftsparker under planering, gör länet
väldigt beroende av det finmaskiga vägnätet
och att detta håller god standard.
Tillsammans med övrig tung tillverkningsindustri är länet dessutom beroende av en
robust infrastruktur med sammanbindande
stråk, vilka servas av just det mindre,
finmaskiga vägnätet. Just stråkens betydelse
poängteras inte minst av det lokala/
regionala näringslivet som pekar på vikten
av att tänka i stråk när det gäller infrastrukturplaneringen, då detta ses som
oerhört viktigt för att få stora trafikflöden
att fungera på bästa sätt.
Genom de transportpolitiska målen har
Regionförbundet södra Småland påpekat
att transportinfrastrukturen ska bidra till en
kraftfull satsning på turism i länet.
Södra skogsägarnas landskapskarta. Är sedan 00-talet, men gäller
i stort fortfarande och bra bild över Småland som skogslän.
Turismen är en synnerligen viktig del av den regionala ekonomin och utvecklingen i
Kronobergs län. Turismnäringen har visat ha stor betydelse för sysselsättningen och kan
också bidra till en mer jämställd arbetsmarknad, men också i stor utsträckning ger
deltids- och säsongsysselsättning. Kronobergs län har en stark ställning som mål för
dagsbesök. Utvecklingen av besöksnäringen, är starkt beroende av det mindre och
mellanstora vägnätet för sin utveckling.
Länet har en skog- och sjörik natur som utgör en stor lockelse för turister från övriga
Europa, framför allt från Tyskland, Danmark och Nederländerna. Dessa naturförhållanden utgör en grund för den positiva utvecklingen av turismen hittills och ger också
goda förutsättningar för att vidareutveckla en naturnära turism inriktad på bl.a. fiske, jakt
och rena naturupplevelser. Tillgänglig infrastruktur är helt nödvändig för näringens
utveckling. Länets starka ställning som mål för dagsbesök utgör även en grund för att,
genom särskilda insatser, skapa möjligheter till flerdagarsvistelser i länet. Ett exempel på
detta är satsningen på tillskapandet av sammanhållande turistcykelleder.
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6.4 Trafikutveckling i stråk och på Kronobergs/
Sydsveriges vägsystem
Trafikflödena på vägarna i Kronobergs län ser ut som på kartan nedan, där de ljusröda
linjerna visar den totala trafiken och de mörkröda linjerna visar lastbilstrafiken. Den bild
som framträder visar tydligt på överensstämmelse med utvecklingen av kollektivtrafiken i
Kronobergs län. Dessutom bekräftar bilden vilka som är de mest betydelsefulla stråken
för länet.

Trafikflöde i Kronobergs län 2012 enligt Trafikverket

Återigen framträder stråken:
Stråk 1 = E4
Stråk 4 = Baltic-Link, RV27 och Kust-till-kustbana
Stråk 5 = RV 25, Tvärleden samt LV 120
Stråk 11 = RV 23
Behovet att resa kommer att fortsätta öka. Enligt Trafikverkets basprognos för år 2030
beräknas biltransportarbetet i Sverige öka med 34 procent jämfört med år 2010.
Persontransportarbetet på järnväg beräknas öka med 27 procent och det sammanlagda
transportarbetet för färdsätten bil, buss, tåg och flyg beräknas öka med 29 procent under
perioden. Persontrafiken med bil i Kronobergs län har av Trafikverket bedömts öka med 30
procent under perioden 2010 – 2030, med en årlig tillväxt på 1,3 procent mätt som trafikarbete med personbil. Bränslepriset beräknas öka men kostnaden och utsläpp per körd mil
antas sjunka på grund av teknikutveckling och energieffektivisering.
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För godstransporter skattas den totala tillväxttakten mätt i transportarbete för inrikes
transporter till 1,7 procent per år fram till år 2030. Väg är det trafikslag som bedöms öka
mest med 1,9 procent i per år, följt av sjöfart på 1,7 procent och järnväg på 1,4 procent per
år. Det totala transportarbetet för svenskt gods växer snabbare än det inrikes transportarbetet, vilket är en konsekvens av ett antagande om ökad utrikeshandel. Vägtransporterna
beräknas öka från 39,9 miljarder tonkilometer år 2006 till 63 miljarder tonkilometer år 2030.
Inrikes flygtransporter existerar i princip inte, men ökningen av utrikes godstransporter på
flyg har beräknats öka med 1,6 procent per år.
Efterfrågan på järnvägstransporter väntas öka från 2010 års nivå på 23,5 miljarder
tonkilometer till 32,8 miljarder tonkilometer år 2030 enligt Trafikverkets underlag, vilket ger
en total relativ efterfrågeökning under perioden om ca 40 procent. En stor del av ökningen
består av nya transportbehov till följd en utökad gruvbrytning i norra Sverige.

Hastighetskarta 2012 enligt Trafikverket

Under 2008 införde dåvarande Vägverket nya hastighetsgränser på nationella vägar baserat
på ett tiostegsystem. Syftet är att hastigheten successivt ska anpassas efter hur säker en väg
är. En utmaning är att hitta en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet,
framkomlighet, positiv regional utveckling och jämställdhet. Då länet har ett antal
betydande stråk som är av stor vikt för både kollektivtrafiken, pendlingen, handelsutvecklingen i Östersjöområdet med dess godstransporter, både nationella och
internationella, samt länets tillgänglighet är det av hög prioritet att transportsystemet håller
hög tillförlitlighet och framkomlighet. En hastighetsöversyn har stor påverkan vad gäller
flera av länets stråk.
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Länet uppvisar även ett antal tillgänglighetsbrister när det gäller transportsystemet. För ett
län av Kronobergs karaktär, där många bor utanför tätorterna och är beroende av bilen, är
det viktigt med hög tillgänglighet till det övergripande transportsystemet och de målpunkter
som finns i länet. Universitetet och länslassarettet i Växjö är en sådan.

Tillgänglighetshetsbrister. Trafikverket karta över tillgänglighetsbriser är från 00-talet, men gäller i stort
fortfarande.
Grön = god eller acceptabel standard
Gult = måttliga brister
Rött = stora brister
Som framgår av kartan uppvisar länet ett antal betydande brister när det gäller tillgänglighet
ur ett restidsperspektiv. Vissa brister gäller även länets tillgänglighet till det viktiga övergripande transportsystemet, dvs. tillgång till de prioriterade stråken. Även det lokala och
regionala näringslivet är beroende av tillgång till det övergripande transportsystemet för sin
utveckling.
Tillgänglighetsbristerna är dessutom som störst i just de för länet mest betydelsefulla
stråken:
•
•
•
•

Stråk 1 = E4
Stråk 4 = Baltic-Link, RV 27
Stråk 5 = RV 25, Tvärleden, LV 120
Stråk 11 = RV 23

När det gäller den betydelse som länets trafiksystem utgör för både nationella och internationella transporter samt de utvecklade pendlingsströmmar som finns i länet, är situationen
avseende trafiksäkerhets- och sidområdesbrister inte tillfredsställande.
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Trafiksäkerhetsbrister enligt
Trafikverket

Sidoområdesbrister enligt
Trafikverket

Som kartorna visar, där den vänstra visar trafiksäkerhetsbrister och den högra sidoområdesbrister, uppvisar länets transportsystem ett försvarligt antal säkerhetsbrister.
Dessvärre återfinns dessa brister till stor del i de för länet viktiga och prioriterade stråken.
Det som gör denna situation än mer otillfredsställande är att dessa brister till stor del
återfinns i Trafikverkets satsning på ”värnat vägnät” avsett för den tunga godstrafiken.

6.5 Cykel en del av transportsystemet
I Regeringens transportpolitiska mål tydliggörs sambandet mellan en ökad användning av
cykel och förflyttning till fots, med en positiv utveckling för individer, näringsliv och
samhället i stort. Det är därför viktigt att planera för attraktiva cykelvägnät och att underlätta för kombinerade resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Vid resor kortare än 5 km
ska förflyttingar till fots eller med cykel vara första valet. Vidare står det klart i regeringens
transportpolitiska mål att cykelturismen i Sverige har stor potential och bör utvecklas.
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Efter bilens kraftiga genomslag i början av 1960-talet fick cykeln en mer undanskymd roll i
relation till motordrivna fordon. Cykelandelen av alla resor har sedan dess successivt
minskat liksom cyklingens andel av den totala färdsträckan. För att åstadkomma att cykeln
åter betraktas som ett attraktivt alternativ för en del av eller hela resan, krävs insatser inom
en rad områden. Dessa områden innefattar infrastruktur, planering och uppföljning, regler
och vägvisning, organisation och samverkan, kunskapsuppbyggnad och kommunikation.
Den största potentialen för att snabbt öka andelen cykelresor bedöms i första hand
finnas inom tätorter och för resor kortare än fem kilometer. I vissa tätorter finns sannolikt
en överflyttningspotential även för lite längre resor.

Resor kortare än 2 kilometer

Resor kortare än 5 kilometer

I södra Småland är bilberoendet starkt vilket har sitt ursprung i det rådande boendemönstret med relativt svaga cykelvägsstrukturen utanför tätorterna. Förutsättningarna för
cykling kan anses har försämrats på vägar som har byggts om till 2+1- eller 1+1-vägar.
Det finns ett stort behov av att bygga cykelvägar i regionen, vilket också innebär att det
finns flytta över ett antal resor från andra färdmedel till cykel. Störst potential finns inne i
tätorterna, men även sammanbindning av ett antal cykelstråk mellan tätorter bedöms vara
värdefullt för exempelvis arbetspendling.

Cykelvägar befintliga och där det
finns behov av cykelvägar enligt
Trafikverket. Kartan gör inte
anspråk på att var heltäckand
över behovet av cykelvägar
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”Sydostleden” som en sammanhållen turistcykelled är en viktig del i processen för att
uppfylla Regionförbundet södra Smålands målsättning om en transportinfrastruktur som
bidrar till en kraftfull utveckling av besöksnäringen. Satsning på cykelvägar i Kronoberg
begränsas dock inte till en specifik led. Med utgångspunkt från den planerade cykelstrategin
räknar Regionförbundet södra Småland att inom ramen mindre investeringar kunna
avsätta cirka 63 miljoner kronor för utbyggnad av länets cykelinfrastruktur, vilket utgör
ca 30 procent ur potten för mindre investeringar. Även inom ramen för den statliga medfinansieringen till kommunerna kommer ett betydande belopp avsättas för att utveckla
cykelvägar i länets kommuner.
Totalt kommer regionförbundets särskilda satsning för att utveckal cykling under perioden
2014 – 2025 att uppgå till 85 miljoner kronor.

6.6 Mobility management
Genom den nya planeringsprocessen som gäller från 1 januari 2013 har metoden med
bristanalys och åtgärdsvalsstudier fått en central position i arbetet att utveckla infrastrukturen. Det innebär att val av åtgärder för brister ska analyseras och föreslås utifrån
fyrstegsprincipen. Regeringens direktiv till planupprättarna öppnar också för så kallade
mobility management åtgärder. I direktiven står ”Länsplanerna för regional transportinfrastruktur ska vara trafikslagsövergripande. Planerna får i enlighet med förordning
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur omfatta följande ändamål:
Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som
ger effektivare användning av befintlig infrastruktur”. Medel från länsplanen behöver
således inte längre enbart användas för fysiska infrastrukturåtgärder.
Regionförbundet södra Småland har lång erfarenhet av att arbeta med mobility management.
Inom ramen för Regionförbundet södra Smålands klimatinvesteringsprogram, KLIMP,
startades redan 2004 ett av landets första regionala Mobilitetskontor för att stimmulera och
arbeta för ett mer hållbart resande.
Även om det finns erfarenhet av arbete med mobility management i länet, finns det ännu
ingen vedertagen praxis vara sig hos Trafikverket eller hos övriga länsplaneupprättare hur
dessa åtgärder ska hanteras inom länsplanen. Trafikverket har dock i sina rekommendationer till planupprättarna gett två möjliga huvudinriktningar för arbetet, nämligen mobility
management i byggskedet och förebyggande mobility management.
Mobility management i byggskedet syftar till att effektivt hantera störningar under
byggtiden, att på kort och eventuellt även lång sikt förändra resandet och att säkra arbetsmiljön. Generellt sett finns störst potential för Mobility management i byggskedet för
projekt inom nationell plan. Finansiering av Mobility management i byggskedet bör ske
genom att medel säkerställs direkt i investeringsobjekten.
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”Förebyggande” mobility management syftar till att skapa högre och bättre nyttjandegrad av befintlig infrastruktur, minska ensamåkandet i bil, öka kollektivresandet (väg och
järnväg) och cyklandet på utvalda stråk med potential. Dessa åtgärder kan också med fördel
genomföras ”i väntan på” en större investering i infrastruktur. Finansiering av förebyggande mobility management bör ske genom att medel avsätts via pott i
Länstransportplanen.
Många resor och transporter börjar eller sluta utanför länets gränser. Därför bör mobility
management åtgärder i vissa fall samordnas med grannlänen. Både Region Skåne och
Region Kalmar avsatte redan i förra planomgången medel för mobility management
åtgärder. Som exempel på gränsöverskridande åtgärder kan nämnas Region Skånes satsning för att stimmulera till ökat resande i samband med investeringarna i Pågatåg Nordost.
Likaså kan nämnas Region Kalmars satsningar på samåkning på landsbyggden och ökat
resande mellan Linnéuniversitetets båda huvudorter, Växjö och Kalmar.
Regionförbundet södra Småland har för planperioden 2014 – 2025 valt att mobility
management-åtgärder ska ingå i ”Pott för anpassning av transportinfrastrukturen”. Det
innebär att möjliga mobility management åtgärder som framkommer genom åtgärdsvalsstudier ska hanteras enligt den uppställda arbetsmetoden för prioriteringar av mindre
investeringar under planperioden. En inriktning är att cirka en procent av planens medel
skall användas till Mobility management åtgärder.

6.7 Informationsspridning
I samband med byggnation är det vanligt att informationsmaterial och informationsskyltar
tas fram av Trafikverket. För att stärka den regionala kopplingen till de åtgärder som
genomförs med finansiering via Länstransportplanen ska Regionförbundet södra Smålands
logotype finnas med som avsändare.
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7 Regionala investeringar i Kronoberg
2014-2025
I detta kapitel presenteras hur Regionförbundet södra Småland har genomfört har genomfört och kommer att genomföra prioriteringar under planperioden. I kapitlet presenteras
också de större namngivna investeringarna och bristerna i länet. Under rubriken mindre
investeringar presenteras den så kallade Potten för anpassning av transportinfrastrukturen
det vill säga åtgärder under 25 miljoner, som regionen har för avsikt att genomföra under
planperioden. Vidare presenteras regionens samfinansiering till den nationella planen samt
vilka principer länet har för sam- och medfinansiering. Slutligen tar kapitlet också upp
hanteringen av bidrag, det vill säga den statliga medfinansieringen till mindre åtgärder.

7.1 Ekonomisk sammanställning
Regionförbundet södra Småland har höga ambitioner för Kronobergs län för att uppfylla
de transportpolitiska målen, upprätthålla en god kvalitet i transportsystemet och vara väl
förberett inför framtidens förändringar i omvärlden. Detta framgår tydligt av genomförda
analyser och redovisningar i denna länstransportplan.
Länstransportplanen 2014 - 2025 för södra Småland, Kronobergs län, utformas med ett
antal namngivna, större betydelsefulla objekt. Dessa är väl utredda och bör genomföras
inom en överskådlig framtid. Vidare har Regionförbundet södra Småland konstaterat att det
i länet finns ett antal större brister som behöver utredas ytterligare innan åtgärder kan väljas
och genomföras. När det gäller mindre åtgärder, under 25 miljoner kronor, kommer de att
behandlas i en gemensam så kallad Pott för anpassning av transportinfrastrukturen. Potten avser
kompletterande investeringar i transportsystemet för att understödja de tidigare namngivna
stråkinvesteringarna och därmed erhålla ett komplett och samspelande trafiksystem i länet.
Därutöver finns ett åtgärdsområde som avser bidrag till kollektivtrafikåtgärder, trafiksäkerhet och miljö samt enskilda vägar. Slutligen har Regionförbundet södra Småland för
avsikt att genom Länstransportplanen samfinansiera en nationell kapacitets-höjande åtgärd
på Kust-till-kustbanan, nämligen ett mötesspår i Skruv.
I tabellen nedan sammanfattas Regionförbundet södra Smålands prioritering avseende
finansiering ur Länstransportplanen för 2014 – 2025. Där efter följer en utförligare
förklaring av principer för finansiering samt innebörden för respektive åtgärdsområde i
planen.
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Åtgärd
Större investeringar,
(namngivna objekt):
Växjö Bangård

Beskrivning

Bangårdsombyggnad

Alvesta Resecentrum
LV 120, Genomfart Älmhult inkl.
anslutning till RV23
RV 23 Älmhult – Mölleryd, etapp 1
och 3
RV 23 Älmhult – Mölleryd, etapp 2

Södra och norra delen av
sträckan
Mellersta delen av sträckan

RV 23, Huseby – Marklanda

Ev. uppdelning i två etapper

2014

2015

2016

20

10

10

10

10

2017 2018

2019

2020-2025

20
40
59,5

24,8 34,7

57,5

57,5

54,8

53,7

Prod.

40

40

Summa:

S:a

67,5

40

150

150

150

367

50%

31

4%

200

27%

Större brister, utredning
RV 23 Marklanda - Räppe
LV 834 i Hovmantorp
RV 27 Söder, Växjö
LV 126 Förbi Alvesta
Södra länken, Växjö
Summa:

Mindre investeringar
(Pott för anpassning av
transportinfrastrukturen):
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl.
mötesseparering

Ca 56 % av potten

Kollektivtrafikåtgärder

Ca 11 % av potten

Cykelväg

Ca 31 % av potten

Mobility management åtgärder

Ca 2 % av potten

Summa:
Regional samfinansiering
Mötesspår i Skruv

24

Summa:

24

Bidragsobjekt
Enskilda vägar, Trafiksäkerhet,
Kollektivtrafik, Cykel
Drift bidrag Flygplats

7

7

7,7

7,7

7,7

7,7
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2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

4,4

90
17,6

Summa

107,6

Totalt

729,6

Tilldelad ram 2014 - 2025

712

Tilldelat driftbidrag 2014 - 2021

17,6

Totalt tilldelad ram

729,6

51

3%

15%

7.2 Principer för prioriteringar
Analysen visar att länet uppvisar ett antal betydande brister i transportinfrastrukturen, både
avseende nationella och regionala objekt. Behovet av investeringar i infrastrukturen i länet
är betydligt större än de medel som anslagits till Kronobergs län för åtgärdsplanen 2014 –
2025, vilka uppgår till 729,6 miljoner kronor. Till detta kommer även behov av investeringar
i cykelvägar, planskildheter, bärighet, trafiksäker-hetsåtgärder, hållplatser, enskilda vägar etc.
Utöver detta finns det statliga driftbidraget till icke statligt ägda flygplatser medräknat, vilket
åtgärdsplanen ska hantera från 2012.
Prioriteringarna i denna plan bygger på de principer som slogs fast i Länstransportplanen
för 2010 – 2021. Centralt för prioriteringarna är den procentuella fördelningen av tilldelade
medel till större investeringar, större brister, regional medfinansiering, mindre investeringar
samt bidrag, vilket framgår av tabellen ovan. Utöver fördelningen finns också en tydlig prioritering av de större investeringarna. Prioriteringarna utgår från de synpunkter som framkommit i arbetsgruppen för infrastruktur, som varit djupt involverad i arbetet med den nya
Länstransportplanen. Arbetsgruppen består av tjänstemän från samtliga kommuner i länet,
Landstinget, Länsstyrelsen, Trafikverket samt Regionförbundet södra Småland.
Arbetsgruppen är väl etablerad och har kontinuerliga möten för att förankra, samordna och
ge synpunkter. Tjänstemännen i arbetsgruppen för infrastruktur är i stort sett de samma
som ingår i Kollektivtrafikmyndighetens referensgrupp, vilket ger en god synergi mellan
dessa båda områden.
I valet av åtgärder för större investeringar respektive större brister, har det huvudsakliga
motivet varit möjligheten att undanröja brister och kapacitetsproblem längs med de stråk
som passerar genom länet och är presenterade i den regionala systemanalysen för fem län –
Östra Götaland. En förutsättning är dock att åtgärderna är samhällsekonomiskt
lönsamma enligt Trafikverkets beräkning av nettonuvärdeskvoten (NNK), det vill säga har
ett positivt värde. En annan hög prioritet är återbetalning av förskotterade medel till de
åtgärder som genomfördes i den förra planperioden som genomfördes, tack vare lån från
berörda kommuner. Dessa åtgärder medfinansierades även av EU och hade på grund av
detta ett tidskrav för genomförandet.
I denna plan finns en mindre åtgärd, Sydostleden, som har fått hög prioritet. Den nya cykelleden mellan Växjö och Simrishamn medfinansieras av EU Småland och Öarna. Infrastruktur åtgärder längs sträckan genom Växjö och Tingsryds kommuner måste vara genomförd under 2014 för att medfinansieringen från EU ska kunna nyttjas.

Prioriteringar av mindre investeringar under planperioden
Omgivning och förutsättningar förändras över tid, vilket gör att viss beredskap för mindre
investeringar måste upprätthållas. Samtliga tillgängliga medel kan därför inte ”låsas” upp i
objekt utan måste hanteras i särskild ordning. Regionförbundet södra Småland har valt att
avsätta tilldelade medel i en så kallad ”pott” för de mindre investeringarna. Potten utgörs
av cirka 29 procent för planperioden 2014 – 2025. Åtgärder i den så kallade potten får max
kosta 25 miljoner kronor och ska framförallt gå till trafiksäkerhetsåtgärder, kollektivtrafikåtgärder, cykelvägar samt till mobility management åtgärder.
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Om en åtgärd ska bli aktuell för medel från potten ska den föregås av en bristanalys samt
en åtgärdsvalsstudie. Omfattningen av bristanalys och åtgärdsvalsstudie avgörs av åtgärdens
komplexitet. Den idealiska arbetsgången för hanteringen av potten är att arbetsgruppen för
infrastruktur bereder vilka brister som bör utredas. Förslaget behandlas av regionstyrelsen
senast våren före ett eventuellt genomförande. Därefter genomförs en djupare bristanalys
samt en åtgärdsvalsstudie med förslag till åtgärder. Senast i slutet av året skall förslag till åtgärder läggas fram till regionstyrelsen. Valda åtgärder kommer sedan att utföras följande år.
För att underlätta Trafikverkets samordning är det en fördel om denna hantering med några
års framförhållning. Förfaringssättet följer i princip samma hantering som tidigare. Skillnaden är att även valet av vilka brister som ska utredas blir väl förankrade hos
regionens beslutsfattare. För de inledande åren i planen finns dock ett antal åtgärder som
redan är utredda och väl förankrade och för vilka det inte kommer att genomföras bristanalys och åtgärdsvalsstudie enligt de nya riktlinjerna.
Även de kommuner som önskar erhålla bidrag till mindre objekt rekommenderas att
genomföra en enkel variant av bristanalys och åtgärdsvalsstudie. Det finns många fördelar
med att även mindre brister hanteras på detta sätt. Framförallt leder det till att fyrstegsprincipen efterhand blir ett naturligt sätt att planera. Miljökosekvenserna av olika möjliga
åtgärder blir belysta i ett tidigt skede. Det leder också till kostnadseffektivitet samt ett aktivt
arbete för till ett mer hållbart trafiksystem i södra Småland.

7.3 Större infrastrukturåtgärder
Regionförbundet södra Småland har prioriterat fem större infrastrukturåtgärder i Länstransportplanen 2014 – 2025. Till större investeringar ingår objekt som överstiger 25
miljoner kronor. Den totala investeringsvolymen för perioden uppgår till 367 miljoner
kronor vilket motsvarar 50 procent av planeringsramen för perioden. Två av åtgärderna,
Växjö bangård och Alvesta resecentrum, är i princip redan genomförda och finns med i
planen för återbetalning av förskotterade medel till berörda kommuner.

Karta över större
investeringar
2014 - 2025
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Växjö bangård
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår i stråk 4, vilken bl.a. utgörs av Kust-till-kustbanan

Funktion:

Stråket har viktiga funktioner på internationell, nationell, mellanregional, regional och lokal
nivå. God tillgänglighet för personresor är betydelsefullt längs kust-till-kuststråket. Stråket
har stor betydelse för pendling såväl inom som utanför länets gränser. Linnéuniversitetet
har både Växjö och Kalmar som huvudorter, vilket ytterligare förstärker behovet av goda
och snabba kommunikationer längs stråket. Kust-till-kustbanan är också länets förbindelse
med Göteborg, med Södra stambanan och med anslutande tågförbindelser till Stockholm
och Malmö samt till Kastrup.
Följande brister kan identifieras koppla mot mål och önskvärda funktioner: På bansträckan
Kalmar – Alvesta av Kust-till-kustbanan finns kapacitetsproblem samt problem att
koordinera tåganslutningar med avgångar mot Stockholm respektive Malmö. Snabbaste
restiden idag mellan Kalmar och Växjö är drygt 60 minuter. Förseningar uppstår lätt på
grund av kapacitetsproblemen.
Bangården byggs om och får fyra spår varav ett uppställningsspår, nya plattformar, nio nya
växlar och nytt signalställverk.

Nuläge och brister:

Åtgärd:
Tidplan:

2012 – 2016
Åtgärden, Växjö bangård, fanns med i Länstransportplanen 2010 – 2021. Åtgärden finns
med i Länstransportplanen 2014 – 2025 på grund av återbetalning av förskotterade medel.

Kostnad:

70 miljoner kronor från Länstransportplanen. Finansieringen har skett via förskottering av
Växjö kommun. Återbetalning av förskottering ska ske med 20 miljoner kronor 2014, 10
miljoner kronor 2015 och 10 miljoner 2016.

Förväntad effekt:

Ökad kapacitet och ökad säkerhet.

Nettonuvärdeskvot:
(NNK)

0,93

Alvesta resecentrum
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår i stråk 4, vilken bl.a. utgörs av Kust-till-kustbanan

Funktion:

Stråket har viktiga funktioner på internationell, nationell, mellanregional, regional och lokal
nivå. God tillgänglighet för personresor är betydelsefullt längs kust-till-kuststråket. Stråket
har stor betydelse för pendling såväl inom som utanför länets gränser. Linnéuniversitetet
har både Växjö och Kalmar som huvudorter, vilket ytterligare förstärker behovet av goda
och snabba kommunikationer längs stråket. Kust-till-kustbanan är också länets förbindelse
med Göteborg, med Södra stambanan och med anslutande tågförbindelser till Stockholm
och Malmö samt till Kastrup.

Nuläge och brister:

Alvesta är en viktig knutpunkt där Södra stambanan och Kust-till-kustbanan möts. Alvesta
bangård trafikeras dagligen av cirka 100 persontåg och 60 godståg. Stationen har en stor
andel bytesresenärer som byter mellan Krösatåg och tåg på Kust-till-kustbanan och Södra
stambanan. Tidigare låg plattformsförbindelsen i plan med marken. De resenärer som
startade och slutade sin resa, eller som bytte tåg, var därför tvungna att gå över spår som
trafikeras av tåg. För att minska risken för olyckor fanns bommar som skulle förhindra
resenärer att gå ut framför inkommande eller avgående tåg. Tyvärr respekterades inte dessa
bommar fullt ut, vilket gjorde att olycksrisken var hög.

Åtgärd:

En gångbro över Alvesta bangård. Gångbron går över hela spårområdet och har
förbindelse ner till de två plattformarna till spår 1,2,3 och 4 med hissar, trappor och
rulltrappor. Bygget har genomförts i två etapper. Den första etappen, förberedande
kontaktledningsarbeten, genomfördes våren 2011. Den andra etappen har genomförts
mellan januari 2012 till november 2012. Den nya gångbron är ca 80 meter lång och 140
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ton tung. Den har fyra trapphus, fyra hissar och fyra rulltrappor. Arbete på signal- och
telesystemen har också utförts för att anpassas till den nya gångbron. Den befintliga
plankorsningen med bommar har nu tagits bort. Staket har satts upp för att undvika att
någon springer över spåren. Gångbron ansluts till stationshuset.
Tidplan:

Kostnad:

2012 - 2015
Åtgärden, Alvesta resecentrum, fanns med i Länstransportplanen 2010 – 2021. Åtgärden
finns med i Länstransportplanen 2014 – 2025 på grund av återbetalning av förskotterade
medel.
40 miljoner kronor från Länstransportplanen. Finansieringen har skett via förskottering av
Alvesta kommun. Återbetalning av förskottering ska ske med 10 miljoner kronor 2014 och
10 miljoner kronor 2015.

Förväntad effekt:

Ökad kapacitet och ökad säkerhet.

Nettonuvärdeskvoten
(NNK)

Har ej angivits

LV 120, Genomfart Älmhult inkl. anslutning till RV23
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23

Funktion:

Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de
funktionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg
23 ingår bland de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten
av näringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som
för långväga transporter.

Nuläge och brister:

Länsväg 120 går genom Älmhults centrala delar. Genomfartstrafiken tillsammans med den
lokala trafiken orsakar brister i trafik- och boendemiljön. Väglängden är 3,1 km.
Vägstandarden är så kallad vanlig väg med en bredd på 8 m. Hastigheten varierar mellan 60
till 80 km/h. Trafikmängden varierar mellan 4 000 till 9 000 fordon per dygn, var av 5 – 7
procent utgörs av lastbil.

Åtgärd:

I åtgärden föreslås att länsväg 120 byggs i ny sträckning från cirkulationsplatsen vid
Hallandsvägen/Esplanaden fram till Riksväg 23. Två planskilda korsningar ska anläggas
för oskyddade trafikanter och en ny trafikplats ska byggas vid korsningen med riksväg 23.

Tidplan:

2017

Kostnad:

Totalkostnaden för åtgärden är beräknad till 70 miljoner kronor varav 40 miljoner kronor
finansieras via Länstransportplanen.

Förväntad effekt:

Åtgärden kommer att avlasta Älmhults centrala delar från genomfartstrafik, förbättra
tillgängligheten för oskyddade trafikanter i centrum, samtidigt som framkomligheten och
orienterbarheten för genomfartstrafiken förbättras.

Nettonuvärdeskvoten
(NNK)

0,51
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RV 23 Älmhult – Mölleryd, etapp 1, 2 och 3
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår i stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23

Funktion:

Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de
funktionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg
23 ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av
näringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som
för långväga transporter.

Nuläge och brister:

Riksväg 23 utgör en viktig regional led som förbinder södra Småland med Skåne och
vidare mot kontinenten. Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis
mötesseparerats men delen Älmhult – Mölleryd återstår. På grund av avsaknad av
mötesseparering är trafiksäkerhetsstandarden låg och hastighetsbegränsningen kan
därmed behöva sänkas. Vid åtgärdens etapp 1 finns också en av länets mest farliga
trafikkorsningar, där länsväg 120 korsar riksväg 23. Väglängden är 20,8 km varav etapp 1
är 5 km, etapp 2 är 10 km och etapp 3 är 5 km. Vägstandarden är vanlig väg med en
bred på 9 m och hastigheten är 90 km/h. Trafikmängden är 3 300 till 5 900 fordon per
dygn, varav 15 – 21 procent är lastbil.

Åtgärd:

Vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Breddning krävs för omkörningssträckor.
Den nya väglängden blir oförändrad. Vägstandarden blir gles mötesfri landsväg, med en
bredd på 9,0 till 12,25 m.
I etapp 1 vid korsningen mot LV 120 byggs bred refug samt belysning, för att skapa
säker överfart för cyklister.

Tidplan:

2015 - 2017

Kostnad:

Totalkostnaden för åtgärden Älmhult - Mölleryd är beräknad till 129 miljoner kronor.
Etapp 1, södra delen, beräknas uppgår till 20 % av totalkostnaden, dvs. 25,8 miljoner
kronor. Etapp 2 mellersta delen, beräknas uppgå till 50 % av totalkostnaden det vill säga
64,5 miljoner kronor och slutligen etapp 3, norra delen, beräknas uppgå till 30 % av
totalkostnaden, dvs. 38,7 miljoner kronor. Åtgärden genomförs i samband med
ombeläggning av vägen, vilket leder till en kostnadsreduktion från Länstransportplanen
med cirka 12 miljoner kronor. Hela åtgärden belastar Länstransportplanen med totalt
117 miljoner kronor.

Förväntad effekt:

Trafikmängden beräknas bli oförändrad. Hastigheten kan höjas med 10 km/h till 100
km/h.
0,34

Nettonuvärdeskvoten
(NNK)
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RV 23 Huseby - Marklanda
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår i stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23

Funktion:

Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de
funktionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg
23 ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av
näringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som
för långväga transporter.

Nuläge och brister:

Riksväg 23 utgör en viktig regional led som förbinder södra Småland med Skåne och
vidare mot kontinenten. Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis
mötesseparerats men delen Huseby - Marklanda återstår. På grund av avsaknad av
mötesseparering är trafiksäkerhetsstandarden låg och hastighetsbegränsningen kan
därmed behöva sänkas. Väglängden är 10,5 km. Vägstandarden är vanlig väg med en
bredd på 8 m och hastigheten är 90 km/h. Trafikmängden är 5 200 till 5 900 fordon per
dygn, varav 12 procent är lastbil.

Åtgärd:

Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Breddning kommer att
krävas för omkörningssträckor. Den nya väglängden kommer att vara oförändrad.
Vägstandarden kommer att bli gles mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m. Korsning
med LV 692 stängs och vägen ansluts istället till LV 697.

Tidplan:

2020 - 2025

Kostnad:

Totalkostnaden för åtgärden Huseby - Marklanda är beräknad att uppgå till 150 miljoner
kronor. Åtgärden kommer ev. att delas upp i två etapper. Hela åtgärden kommer att
belasta Länstransportplanen.

Förväntad effekt:

Trafikmängden kommer att vara oförändrad. Hastigheten kan höjas med 10 km/h till
100 km/h.
0,70

Nettonuvärdeskvoten
(NNK)
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7.4 Större brister att utreda
Vid framtagandet av Länstransportplanen har det konstaterats ett antal större brister i
trafiksystemet. Enligt den nya planeringsprocessen skall dessa brister utredas genom en
grundlig bristanalys. Därefter genomförs en åtgärdsvalsstudie och lämpliga åtgärder arbetas
fram. Beroende på vilken åtgärd som bedöms som mest lämplig och kostnaden för
åtgärden, kan den komma att genomföras under planperioden. Om kostnaden för valda åtgärder blir betydande, påbörjas genom denna plan en reservering av ekonomska medel för
åtgärden till kommande planer. Om ytterligare ekonomiska medel måste tillföras
kommer det tidigast att ske 2017, då Länstransportplanen enligt nuvarande bedömning
kommer att omarbetas. Totalt har det avsatts 31 miljoner kronor vilket utgör 4 procent av
planeringsramen till större brister för utredning och reservering av medel. De konstaterade
större bristerna beskrivs nedan.

Karta över identifierade större brister att utreda
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RV 23 Marklanda – Räppe
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår i stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23

Funktion:

Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de
funktionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg
23 ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av
näringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som
för långväga transporter.
Riksväg 23 utgör en viktig regional led som förbinder södra Småland med Skåne och
vidare mot kontinenten. Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis
mötesseparerats men delen Marklanda - Räppe återstår. På grund av avsaknad av
mötesseparering är trafiksäkerhetsstandarden låg och hastighetsbegränsningen kan
därmed behöva sänkas. Trafikmängden är cirka 8 300 fordon per dygn, vara av 11
procent är lastbil.

Nuläge och brister:

Marklanda – Räppe utgörs av två etapper:
Den norra etappen är Hammaren – Räppe, ca 2,4 km. Hammaren är avfarten mot
Gemla. I underlagsmaterial från Trafikverket kallas sträckan Marklanda – Räppe.
Den södra etappen startar där kraftledningsgatan korsar RV 23 – Hammaren, ca 3 km. I
underlagsmaterial från Trafikverket kallas sträckan Trafikplats Marklanda.
Den norra etappen är väl utredd och är beräknad att kosta 25 miljoner kronor. Under
planperioden kan den etappen komma att genomföras som en mindre åtgärd.
Den södra etappen behöver utredas ytterligare och påverkas av Växjö kommuns
expansionsplaner.
Båda ettaperna går längs med relativt väl bebodda område vilket gör att cyklister utnyttjar
vägen för dagliga resor. Längs med vägen finns också hållplatser för kollektivtrafik som
det måste tas hänsyn till. Detta komplicerar åtgärdens genomförande ytterligare.

LV834 i Hovmantorp
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 4, vilken bl.a. utgörs av riksväg 25

Funktion:

Stråket har viktiga funktioner på internationell, nationell, mellanregional, regional och
lokal nivå. God tillgänglighet för personresor är betydelsefullt längs kust-till-kuststråket.
Stråket har stor betydelse för pendling såväl inom som utanför länets gränser.
Linnéuniversitetet har som huvudorter Växjö och Kalmar vilket ytterligare förstärker
behovet av goda och snabba kommunikationer längs stråket. Kust-till-kustbanan är
också länets förbindelse med Göteborg, Södra stambanan och anslutande tågförbindelser
till Stockholm och Malmö samt Kastrup.

Nuläge och brister:

LV 834 passerar Kust-till-kustbanan inne i Hovmantorp. Det är också den enda
förbindelsen mellan norra och södra delen av samhället. På grund av
kapacitetsproblemen på Kust-till-kustbanan utnyttjas mötesspåret i Hovmantorp
frekvent. Då längre tågsätt ska vänta i Hovmantorp innebär det att bommarna stängs
under en längre tid vilket blockerar framkomligheten. För några år sedan skedde detta ett
10-tal gånger per dag. Tack vare anpassning av tidtabell samt att väntande tåg accepterar
att stå på spåret, är antalet gånger som bommarna är stängda under en längre tid nere på
fyra gånger per dag. Detta är dock fortfarande en allvarlig bris eftersom LV 834 är väg
för utryckningsfordon. Stängda bommar innebär också människor smiter över spåret,
med allvarliga säkerhetsrisker som följd.
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RV 27 & 29 Söder Växjö
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår i stråk 4 och 9, vilken bl.a. utgörs av riksväg 27 och 29

Funktion:

Med utgångspunkt från Blekinge går stråk 4 och 9 parallellt till Växjö för att där delas
upp. Stråk 4 går vidare från Växjö till Göteborg. Stråk 9 går vidare från Växjö mot
Örebro och Bergslagen. Stråk 4 berör Blekinge respektive Kalmar mot Växjö Göteborg, alternativt Jönköping och stråk 9. Riksväg 27 Blekinge – Växjö är en viktig
länk i dessa stråk som sammanbinder Blekinge och södra Småland och är utpekad som
en av de vägar som näringslivets transporter ska använda sig av. Vägen utgör även en
pulsåder till och från Växjö och de viktiga regionala målpunkter som finns där.
Om man ser till Riksväg 27 i sin helhet så har flera delsträckor blivit mötesseparerade
eller är på gång att byggas om. Resterande delsträckor håller en låg
trafiksäkerhetsstandard i relation till vägens funktion och dess omgivning. RV 27 Söder
Växjö utgörs av sträckan cirkulationsplatsen vid Högstorp i Växjö – Säljeryd. Vägen har
tämligen hög trafikbelastning. Den går också längs med relativt väl bebodda områden
vilket gör att cyklister utnyttjar vägen för dagliga resor. Det finns också hållplatser längs
vägen som det måste tas hänsyn till. Växjös kommuns expansionsplaner påverkar också
val av åtgärder för vägen.

Nuläge och brister:

LV 126 Förbi Alvesta
Stråktillhörighet:
Funktion:
Nuläge och brister:

Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 5 och 11, vilken bl.a. utgörs av riksvägarna 25
och 23
Lv126 är ett gent och viktigt vägalternativ för delar av södra och mellersta Kronbergs län
samt östra delarna av Blekinge, att via väg 27 nå E4 eller RV 40. Därutöver är den en
viktig regional led i de båda berörda länen. Vägen har sin sträckning rakt genom Alvesta
och vidare norrut mot Moheda och RV 30. Kopplingen till vägarna 25/27 västerrespektive norrut är ogen och belastar delar av Alvesta med genomfartstrafik.
Trafikmängden är 2 400 - 8 500 fordon per dygn varav 15 % lastbilar.
Åtgärden kompliceras av att förbifarten troligen behöver passera över järnvägar som
finns i det aktuella området. Den kan också påverkas av ett eventuellt framtida
triangelspår i Alvesta.

Södra länken Växjö
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 4, 9 och 11, vilken bl.a. utgörs av
riksvägarna 23 och 27

Funktion:
Nuläge och brister:

I Växjö strålar fyra riksvägar samman (23, 25, 27 och 30). Dessa passerar idag i de norra
delarna av staden (Norrleden) som därmed har bra anslutningar till huvudvägnätet. De
södra delarna av staden, särskilt Teleborg och Linnéuniversitetet, har sämre övergripande
kommunikationer. Söder om staden planerar kommunen att exploatera mark för i första
hand bostäder.
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7.5 Mindre infrastrukturåtgärder
Mindre åtgärder, under 25 miljoner kronor, i länets transportinfrastruktur behandlas i en
gemensam så kallad Pott för anpassning av transportinfrastrukturen. Potten utgör ett värde av
totalt 200 miljoner kronor, vilket motsvarar 27 procent av planeringsramen för perioden.
Potten för anpassning av transportinfrastrukturen omfattar följande föreslagna
åtgärdsområden:
•
•
•
•

Trafiksäkerhetsåtgärder
Kollektivtrafikåtgärder
Cykelvägar
Mobility management åtgärder

I Länstransportplanen fastställs storleken på Pott för anpassning av transportinfrastrukturen
medan de ingående mindre objekten inte fastställts. Potten avser kompletterande investeringar i transportsystemet för att understödja de tidigare namngivna stråkinvesteringarna
och för att erhålla ett komplett och samspelande trafiksystem i länet. De objekt som
återfinns i beskrivningarna nedan ska ses som exempel på åtgärder inom potten snarare än
en prioritering av objekt, varken inom respektive åtgärdsområde eller som total av möjliga
åtgärdsområden. Exempel på åtgärdsområden som inte omnämnts och som kan ha anspråk
på finansiering via Länstransportplanen, är till exempel viltstängsel och vägombyggnader
för planskildheter i samband med uppgradering av hastighetsstandarden på Södra stambanan. Detta ger en viss möjlighet till successiva förändringar och anpassningar till omvärldsförändringar. Avstämning mellan Trafikverken och Regionförbundet södra Småland om hur
potten och dess åtgärdsområden används skall ske årligen den arbetsmetod som presenteras
under ”Principer för prioriteringar”.
När det gäller föreslagna insatsområden i Länstransportplanen för Kronobergs län
2014 – 2025, inom ramen för Pott för anpassning av transportinfrastruktur, preciseras de enligt
följande.

Mötesseparering (TS)
I mitten av 1990-talet lanserades vägtypen med mittseparering eller så kallad 2+1-väg, som
ett kostnadseffektivt sätt att minska mötesolyckorna utan att bygga om till motorväg. Den
första väg som byggdes om enligt denna princip var en motortrafikled norr om Gävle på
E4. Sedan dess har många vägar i landet mötesseparerats med hjälp av vajerräcke i mitten.
Även i Kronoberg har många vägar fått mittseparering. Enligt VTI ger denna vägtyp en
reduktion av dödligheten med 80 procent och av svårt skadade med 55 procent. Det finns
dock en del kritik eftersom denna vägtyp inte nödvändigtvis är klassad som motorväg eller
motortrafikled, vilket innebär att oskyddade trafikanter får färdas på vägen. Detta kan
medföra problem och olycksrisker då vägbanan ofta är smalare än före ombyggnaden
Trafikverkets rekommendation avseende mittseparering att de är lämpliga för vägar med en
årsdygnstrafik (ÅDT) som överstiger 3 500 till 4 000 fordon. Säker framkomlighet uppnås
och för närvarande är detta en av de åtgärder som är mest angelägen att vidta på det större
vägnätet i länet.
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En mittseparering kan vanligen initieras som en mindre åtgärd och finansieras genom pott
för anpassning av trafikinfrastrukturen. På grund av en vägsträckas komplexitet eller
kostnadsutvecklingen kan åtgärden ibland placeras som en större investeringar eller större
brist. Detta är fallet för flera av åtgärderna på riksvägarna 23 och 27 i denna plan.
Mittsepareringen på RV 27 sträckan Väckelsång-Säljeryd, ca 9 km, genomförs 2013-2014
och klassas som en mindre åtgärd. Övriga vägar som aktuella för ytterligare utredning är
Riksväg 23 söder om Åseda och Riksväg 27 från Sjöatorp till länsgränsen. Riksväg 23
Hammaren – Räppe är i denna plan placerad under större brister, men kan under planperioden bli aktuell att genomföra som en mindre åtgärd.

Sidoområdesåtgärder (TS)
När det gäller sidoområdesåtgärder i form av rensning av vägområdet från sten och stubbar
eller att sätta upp längsgående fångsträcken på risksträckor, genomförs de normalt i
samband med andra vägbyggnadsåtgärder på vägen. I vissa fall kan sidoområdesåtgärder
vidtas som egen åtgärd, till exempel för att upprätthålla vägens hastighetsstandard. Detta
är ett viktigt åtgärdsområde för länet då den vanligaste dödsolyckan i Kronobergs län är
en singelolycka där bilen hamnar vid sidan av vägen och krockar med något fast föremål
såsom en sten eller ett träd. Säkerhetsstandarden på vägens sidoområden ges dessutom
allt större betydelse vid val av hastighetsstandard på vägen. Sidoområdesåtgärder kan ofta
genomföras utan att en föregående vägplan upprättas. I Kronoberg finns fem sträckor som
är aktuella för sidoområdesåtgärder.

Korsningsåtgärder (TS)
Höjd säkerhetsstandard i korsningar är ett prioriterat åtgärdsområde inom trafiksäkerhetsområdet. Åtgärderna kan till exempel bestå av passager för vissa trafikantkategorier,
kanaliseringar, öglor, cirkulations- eller trafikplatser. Åtgärdsbehovet baseras på riskanalyser.
Under senare år har åtgärder i korsningar framförallt samordnats i samband med utbyggnad
av mitträcken. I Kronoberg finns tre aktuella korsningar som bör åtgärdas.

Tätorter (TS)
I denna kategori ingår så kallade tätortsåtgärder, vilket innebär mer eller mindre omfattande
förändringar av statliga vägar som passerar genom tätorter. Åtgärderna innebär oftast att
vägen bättre anpassas funktionellt och miljömässigt till tätortsförhållanden genom till exempel utbyggnad av stråk för oskyddade trafikanter, att vägen smalnas av och säkras för lägre
hastighet eller att vägen ges en anpassad standard i samband med ett förändrat
väghållningsansvar. I Kronoberg finns sex aktuella tätorter som behöver åtgärdas.

Rastplatser (TS)
På utpekade rastplatsvägar är ambitionen att rastplatser skall återfinnas var 40-80:e minut.
För riksväg 23 finns rastplatser vid Osby (Lars Dufva) och vid Innaren norr om Växjö.
Behov finns av en rastplats däremellan, till exempel vid Huseby. Behov av rastplatser finns
också norr om Innaren för väg 23 där nästa rastplats vid färd norrut är vid Vimmerby.
Längs väg 37 mot Oskarshamn finns det inte någon ytterligare rastplats.

62

Bärighet och breddning av smala vägar (TS)
De stora bärighetsproblemen i länet återfinns framförallt på länsvägarna 120,122 och 124
och på någon väg med anslutning till större transportalstrande industrier. På dessa vägar
går tunga transporter i betydande omfattning och här finns behov av mer genomgripande
bärighetsförstärkningsåtgärder. I samband med dessa åtgärder bör dessa vägar även
breddas, vilket kan finansieras via Länstransportplanen. I Kronoberg finns fem aktuella
sträckor som är aktuella för bärighet och breddning.

Kollektivtrafik
I Trafikförsörjningsprogrammet finns omnämnt 13 regionalt viktiga stråk samt 20 övriga
regionala stråk. Utöver dessa regionala stråk nämns även stadstrafiken i såväl Växjö som
Älmhult vara av betydelse. Till Länstransportplanen har Regionförbundet södra
Småland pekat ut två stråk som bör främjas. De båda kollektivtrafikstråken med buss i länet
är Ljungby-Växjö-Lessebo och Tingsryd-Växjö-Åseda. Översyn av utpekade stråk pågår.
Dessa utpekade stråk prioriteras för tillgänglighetsperspektivet. Det kan också vara aktuellt
att anlägga pendlingsparkeringsplatser.
Ytterligare hållplatser kan bli aktuella att anlägga också på andra sträckor. Det är viktigt
att satsning på kollektivtrafiken kan understödjas av att infrastrukturen för kollektivtrafik
förbättras. Detta sker dels genom bidrag till anläggningar inom kommunalt väghållningsområde och dels genom att medel anslås till förbättringar inom det statliga vägnätet.

Cykelvägar
Insatsområdet cykel innebär att cykeln ska kunna ses som ett attraktivt alternativ för en del
av eller hela resan. Den största potentialen att snabbt öka andelen resor med cykel bedöms
i första hand finnas inom tätorter och för resor som är kortare än fem kilometer. I vissa
tätorter finns sannolikt en överflyttningspotential för även lite längre resor. För att stärka
cykelfrågor samt för att knyta samman vardagscyklandet och cykelturismen planerar
Regionförbundet södra Småland att inom de närmaste åren arbeta fram en cykelstrategi för
regionen. Syftet är att skapa en regional plattform så att cykeltrafikens andel av det totala
resandet kan öka. Ambitionen är att få fram ett väl underbyggt underlag som ger en
gemensam syn på prioriteringar för framtida investeringar.
Även utveckling av cykelturism är ett prioriterat område som lyfts fram denna planeringsomgång. Kronobergs län berörs här av den s.k. ”Sydostleden” från Växjö till Simrishamn.
Totalt beräknas hela Sydostleden kosta 60 miljoner kronor. I Kronobergs län är
investeringskostnaden beräknad till ca 30,3 miljoner kronor. Hela projektet inklusive
projektutveckling, samordning med mera går på 38,5 miljoner kronor. Sydostleden
medfinansieras bland annat av kommuner och regioner längs leden samt från EU med 15,5
miljoner kronor via Regionala utvecklingsfonden. Länstransportplanen beräknar att bidra
med 6 miljoner kronor och den Nationellaplanen med 8 miljoner kronor.
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Utveckling av cykelvägar bör ske inom främst följande områden:
•
•
•

Utbyggnad av cykelvägar längs statliga vägar i tätorter och i tätortsnära lägen (inom 5
km från tätorten) för pendling och friluftsliv
Att sammanbinda närliggande tätorter med cykelvägar där potential finns för cykelpendling
Utveckling av ett cykelturiststråk av internationell klass till exempel Sydostleden

Kostnaden för att anlägga en cykelväg varierar. Schablonmässigt bedöms den till 1,5 till 2
miljoner kronor per km. Utbyggnaden av cykelvägar kommer att ske i samfinansiering med
berörd kommun.

Mobility management
Regionförbundet södra Småland har för planperioden 2014 – 2025 valt att mobility
management åtgärder, det vill säga arbete för ett mer hållbart resande, ska ingå i Pott för
anpassning av transportinfrastrukturen. Det innebär att möjliga mobility management
åtgärder som framkommer genom åtgärdsvalsstudier för steg 1 och 2, ska hanteras enligt
den uppställda arbetsmetoden för prioriteringar av mindre investeringar under
planperioden. En inriktning är att cirka en procent av planens medel skall användas till
mobility management åtgärder.

7.6 Regional med- och samfinansiering av
nationella objekt

gsplatser.
Karta över samfinansieringsåtgärder
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Samfinansiering
Sedan ett par planeringsomgångar finns en möjlighet att samfinansiera av betydelsefulla
objekt. Samfinansiering innebär att man både i Länstransportplanen och i den Nationella
planen avsätter medel för en utpekad investering. Objekten är som regel av både regional
och nationell betydelse, till exempel åtgärder på kust-till-kustbanan. Genom samfinansiering
möjliggörs att ett objekt som i den nationella planen inte prioriteras lika högt som i en
regional plan samt, likväl kan lyftas in i den nationella planen. Ett sådant objekt är
mötesspår i Skruv. Samfinansiering ska inte förväxlas med medfinansiering, vilket vanligen
innebär att kommunala skattemedel och till exempel EU-medel utgör en del av
finansieringen.
I den förstudie om utökad kapacitet på Kust- till-kustbanan som genomfördes 2010, har ett
långt mötesspår i Skruv identifierats som en angelägen kapacitetshöjande åtgärd. Sträckan
mellan Lessebo och Emmaboda via Skruv är 23 km lång. En ny mötesstation i Skruv
bidrar till förbättrad kapacitet på sträckan och därmed också på hela Kust-till-kustbanan.
Mötesspåret minskar också banans störningskänslighet och ökar därmed robustheten i
tågsystemet. Genom att planskildheter byggs minskas järnvägens barriäreffekt. Åtgärden,
mötesspår Skruv, innebär att ett långt mötesspår (750 meter) anläggs på Kust- tillkustbanan i huvudsak befintlig bangårdsmark. I samband med att mötesspåret byggs så
ersätts befintliga plankorsningar med planskilda förbindelser. Åtgärden är kostnadsbedömd
till ca 80 miljoner kr i 2013 års prisnivå.
Åtgärden är av såväl nationell som regional nytta och kostaderna för genomförandet fördelas efter nyttan med 70 procent finansiering genom nationell plan och 30 procent
finansiering genom regional plan.

Medfinansiering
Regeringen anser att volymen åtgärder i nationella och regionala planer kan utökas genom
att den statliga satsningen kombineras med finansiering från andra intressenter, till exempel
kommuner, näringslivet och EU. Trafikverket är dessutom ålagt att pröva möjligheten att
få medfinansiering till varje planerat objekt. Medfinansiering ska inte förväxlas med samfinansiering. Medfinansiering innebär vanligen att kommunala skattemedel utgör del av
finansieringen. Samfinansiering innebär i princip att statliga medel från olika budgetlinjer
samverkar för en finansiering.
I Länstransport planen för 2014 – 2025 finns inget förslag till medfinansiering av större
åtgärder. Däremot kan medfinansiering bli aktuellt för åtgärder inom ramen för Pott för
anpassning av transportinfrastrukturen. Med anledning av att Trafikverket arbetat fram nya
rekommendationer för medfinansiering vill regionförbundet ge sin syn på medfinansiering
frågan.
Regionförbundet södra Småland motsätter sig att kommuner och landsting ska finansiera
eller medfinansiera det som är ett direkt statlig ansvar. Detta strider mot finansieringsprincipen och regionförbundet ser en liknande utveckling på flera sektorsområden.
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Kommuner och landsting ska inte behöva höja skatten eller omprioritera annan verksamhet
för att finansiera statliga uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläggande för de
ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna.
Regionförbundet södra Småland och dess medlemmar anser vidare att man tar ett stort
ansvar för infrastrukturen redan idag genom att göra kollektivtrafiken bättre och mer
tillgänglig. Speciellt trafikeringskostnaderna både på väg och på järnväg blir en stor kostnad
för regionen framöver, vilket också måste ses som en medfinansiering för ett väl
fungerande transportsystem.
Nedan presenteras Trafikverkets rekommendationer och riktlinjer för medfinansiering
avseende åtgärder som berör korsningar, cykel och fotgängare.
Trafikverkets rekommendationer vid korsningsåtgärder är:
•

•

•

Huvudinriktning för planering av korsningsåtgärder är att väl kända trafiksäkerhetsproblem på landsbygdsvägar, i en miljö utan exploateringsintressen, i huvudsak ska
finansieras av regional plan. Ett sådant behov bedöms efter fastställda
trafiksäkerhetskriterier.
Om ett vänstersvängfält eller en trafikplats behöver byggas för att möjliggöra
kommunal exploatering, t ex i form av bostads- eller industriområde, krävs kommunal
medfinansiering. Detta gäller även om en befintlig korsning har fått ökad belastning
och försämrad trafiksäkerhet genom att kommunen med sin planering medverkat till en
gradvis påspädning av trafiken. Den som har nytta/vinst av en åtgärd måste också vara
beredd att betala. Graden av kommunal medfinansiering får avgöras från fall till fall.
Sanering av utfarter kan också utgöra en grund till att Trafikverket är med och
delfinansierar.
Om det handlar om att lösa ett befintligt trafiksäkerhetsproblem och samtidigt
möjliggöra en begränsad kommunal exploatering kan en 50/50-fördelning vara en
rimlig utgångspunkt. I andra fall kan en trepartslösning sökas där aktuellt företag,
kommunen och staten (genom regional plan) vardera bekostar 33 procent. Trafikverket
tecknar dock endast avtal med berörd kommun.

Trafikverkets rekommendationer vid cykel- och gångåtgärder:
•

När behovet av ny GC-väg ska bedömas måste potentialen till ökad cykling vara en
tungt vägande faktor. Förutom vägens hastighet, trafikmängd och utformning, så måste
stor vikt läggas vid tätorternas storlek och inbördes avstånd. Huvudinriktning för
planering av GC-vägar längs statliga vägar, med ÅDT över 1000, är 50/50-finansiering.
Om möjligheterna till cykling försvåras p.g.a. uppsättning av mitträcke kan Trafikverket
ta ett större finansiellt ansvar. Detta förutsätter att det finns ett dokumenterat cykelbehov (näraliggande tätorter) som inte kan kanaliseras till intilliggande parallellväg och/
eller enskilda vägar.
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•

•

För betydande statligt finansieringsansvar bör det handla om skyltad hastighet på minst
80 km/h, ÅDT på över 2000 och högst 3 km mellan berörda tätorter. För stora tätorter
kan ett längre avstånd accepteras. Är det längre än 10 km mellan aktuell tätort och
kommunhuvudorten är potentialen till ökad cykling så begränsad att den statliga
medfinansieringen stannar vid 33 procent.
För GC-vägar längs vägar med lägre trafik (ÅDT under 1000) och för GC-väg som
kommun ämnar bygga huvudsakligen av turistiska motiv (t ex till badplats) förutsätts
hög kommunal medfinansiering, minst 67 procent. Trafikverket kan även sätta ett tak på
statens medfinansiering på t ex maximalt 1 mkr i engångsersättning. Vidare förutsätts i
dessa fall att kommunen ansvarar för drift, underhåll och förnyelse.

Regionförbundet södra Småland kan se att medfinansiering kan vara aktuell i vissa fall,
förutsatt att hela kostnadsbilden är klar innan investeringen påbörjas. För att hantera
eventuell medfinansiering skall detta ske inom ramen för den arbetsmetod som är
presenterad under Prioriteringar av mindre investeringar under planperioden.

7.7 Bidragsobjekt
Åtgärdsområdet avser bidrag till kollektivtrafikåtgärder, trafiksäkerhet och miljö samt
enskilda vägar. Dessutom ingår från år 2012 driftbidraget till länets flygplats, Småland
Airport, inom detta åtgärdsområde. Regionförbundet södra Småland har beslutat avsätta ca
14 procent av tilldelat anslag till bidragsobjekt.
Bidrag till kollektivtrafiken har de senaste åren främst gått till tillgänglighetsanpassning av
hållplatser, fordon och terminaler samt till väderskydd. Ambitionen om utökad kollektivtrafik kommer att kräva ytterligare åtgärder på bland annat förnyelse och anpassning av
terminaler. Även flyget ingår som del i kollektivtrafiksystemet varför bidrag även kan gå till
flygplatsanläggning som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov.
När det gäller trafiksäkerhet och miljö återfinns den största potentialen för att stärka
cykling inom tätorter och tätbefolkade områden med korta avstånd mellan målpunkter.
Den vanligaste statsbidragsåtgärden inom detta område har varit, och bedöms fortsätta att
vara, bidrag till utbyggnad av cykelvägar inom det kommunala väghållningsområdet.
Bullerstörda fastigheter återfinns till stor del i anslutning till det kommunala huvudgatunätet. Bulleråtgärder på det kommunala vägnätet kommer sannolikt att bli vanligare som
bidragsstöd framöver. Fokus på partiklar i boendemiljöer nära större gator kommer
sannolikt också öka, vilket kan medföra ökade antal ansökningar om statsbidrag för att
genomföra åtgärder.
Avseende enskilda vägar finns det i Kronobergs län ca 390 mil statsbidragsberättigad
enskild väg, det vill säga något längre sträcka än det allmänna statliga vägnätet i länet. Från
nationell plan tillskjuts årligen ca 12 miljon kronor i så kallat särskilt driftbidrag, som går till
smärre upprustningsåtgärder på detta vägnät. Från Länstransportplanen har anslagits ca 1,5
miljon kronor per år enligt upprättad 5-årig åtgärdsplan. Dessa medel prioriteras till vägar
med stort allmänt intresse, busslinjer, stor andel genomgående trafik etc.
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Av de totalt avsatta medlen uppgående till 107,6 miljoner kronor under perioden inom
ramen för denna pott, avses cirka 25 procent att utgöra bidrag till enskilda vägar och
resterande medel avses att fördela ungefärligt lika mellan cykelåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder och kollektivtrafikåtgärder.
Länets flygplats, Småland Airport, har idag ett statligt driftbidrag uppgående till ca 2,2
miljoner kronor per år. Detta bidrag har från år 2012 hanterats och administrerats genom
regionens Länstransportplan, varför åtgärden kommer att ingå i insatsområdet
bidragsobjekt.
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8 Nationella investeringar i Kronoberg
2014 - 2025
Parallellt med att Regionförbundet södra Småland upprättar en Länstransportplan för
investeringar i Kronobergs län pågår ett arbete hos Trafikverket för att upprätta en trafikslagsövergripande nationell plan för samma period. Förutom att Trafikverket har ett ansvar
för drift och underhåll av samtliga vägar och järnvägar i Kronobergs län, har de ansvaret för
att utveckla det statliga väg- och järnvägsnätet, vilka i Kronobergs län är:
•
•
•
•
•

Europaväg 4, E4
Riksväg 25, 25:an
Järnväg, Södra stambanan
Järnväg, Kust-till-kustbanan
Järnväg, Markarydsbanan

I mitten av juni 2013 ska Trafikverket presentera förslag på åtgärder i den nationella planen.
Efter remissbehandling kommer det slutliga förslaget att överlämnas till Regeringen i början
av oktober 2013. Under våren 2014 fattar slutligen regeringen beslutet om vilka åtgärder
som kommer att genomföras i den nationella planen och i landets samtliga
länstransportplaner.
Transporter och resor hänger dock samman oavsett vilka administrativa gränser som finns
eller vem som har huvudansvaret för infrastrukturen. Av det skälet samarbetar de tre länen i
Småland och Blekinge län kring viktiga mål och satsningar på sydöstra Sveriges infrastruktur. Av samma skäl är kontakterna och samråden med Trafikverket väsentliga för
optimal nytta för hela transportinfrastrukturen, oavsett om den tillhör det nationella eller
regionala nätverket.
Regionförbundet södra Smålands begäran över vägobjekt som bör byggas i Kronobergs län
och med medel från den nationella transportplanen åren 2014-2025 är ombyggnad av E4
Ljungby – Toftanäs till motorvägsstandard. Sträckan är ca 32 km och är Kostnadsberäknad
till drygt 800 miljoner kr. Vidare är det riksväg 25 Sjöatorp – Forsa till mötesseparerad väg.
Sträckan är cirka 5 km lång, den går över Kust-till-kustbanan och Kostnadsberäknad till
drygt 100 miljoner kr. Dessa båda objekt har haft hög prioritet i planeringen och kan därför
antas rymmas inom den nationella planens ram.
På järnvägen Kust-till-kustbanan mellan Växjö och Kalmar har två mötesspår byggts under
åren 2010 till 2013. Ytterligare två mötesspår på sträckan, Skruv och Trekanten, finns
troligen med i förslag till nationell plan för de kommande åren. Trafikverket förutsätter
dock att de samfinansieras med medel från den regionala planen. Under 2013 blir den helt
ombyggda järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona klar. Tillsammans med
ombyggnad av bangården i Växjö och nytt resecentrum i Alvesta har därmed Kust-till-kustbanans standard och kapacitet mellan Kalmar och Södra stambanan höjts.
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I Älmhult kommer troligen också ombyggnad av perrongerna samt en ny gångbro vid
stationen att finnas med i Trafikverkets nationella plan. Hela ombyggnaden är beräknad till
76 miljoner kronor varav Älmhults kommun kommer att medfinansiera med 24 miljoner
kronor. Vidare finns det i förarbetet ett förslag till nytt trafikledningssystem på stambanan, i
en första etapp Mjölby – Alvesta och i andra etappen Alvesta – Lund.
I Trafikverkets nationella plan kommer också troligen ett antal större brister att omnämnas.
Åtgärder som ligger under större brister bedöms behövas utredas ytterligare för att tydliggöra vad som bör åtgärdas samt en slutlig kostnad för åtgärden. Som större briseter på
väg har nämnts riksväg 25 Österleden i Växjö samt riksväg 23 och 25 Norrleden i Växjö.
På järnvägen behövs ytterligare utredningar göras för partiellt dubbelspår Alvesta – Växjö,
Triangelspår i Alvesta samt bangårdsombyggnad i Älmhult.

Troliga åtgärder i nationell plan som berör Kronobergs län
•
•
•
•
•

E4 Ljungby – Tofta näs
RV 25 Sjöatortp – Forsa
Mötesspår i Skruv
Perrongerna och gångbro Älmhult
Trafikledningssystem på stambanan
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9 Strategisk miljöbedömning och effekter
Regionförbundet södra Småland har på uppdrag från Regeringen upprättat ett förslag till
transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2014
– 2025. En sådan länsplan ska enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar alltid
antas medföra betydande miljöpåverkan och ska därför enligt lag miljöbedömas.
Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med
framtagandet av planen. Miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning. Miljöbedömningen görs på en strategisk och övergripande nivå och tar inte
upp frågor som lämpligare bedöms senare i planeringsprocessen. Syftet med en miljöbedömning är att påverka planeringens innehåll och resultat så att en hållbar utveckling
främjas. Miljöbedömningen ska redovisa en jämförelse av planens miljöeffekter med ett
sannolikt utfall om planen inte genomförs.
Arbetet med miljöbedömning har sin grund i stråkstudien som gjordes inför föregående
planperiod. Där lyfts bland annat konflikten mellan ambitionerna att utveckla de
funktionella sambanden i stråken och ökade utsläpp, störningar och omgivningspåverkan.
Planen bedöms framför allt kunna påverka utvecklingen inom miljöaspekterna klimat,
människors hälsa, luft, biologisk mångfald (inklusive växt- och djurliv) samt befolkning.
Som underlag för bedömningarna har Trafikverkets bedömningsgrunder använts för alla
miljöbalkens relevanta miljöaspekter.
Bedömningen grundar sig på antagandet att behovet att resa och transportera gods
kommer att fortsätta öka som det gjort hittills. Resultatet av detta kommer att skilja sig åt
beroende på hur dessa resor och transporter genomförs. Planen som helhet bedöms leda
till att det blir lättare att transportera mer gods på järnväg så att trafiken på vägarna inte
behöver öka så mycket som den annars kommer att göra. Den skapar också förutsättningar
för att det ska bli lättare att åka kollektivt (både med tåg och buss) samt säkrare och ökad
cykling, vilket resulterar i effektivare energianvändning med minskade utsläpp av klimatpåverkande koldioxid samt hälsovådliga kväveoxider och partiklar. Samtidigt innebär
utbyggnad av vägar, järnvägar och cykelbanor att mark som idag utgör livsutrymme för
växter och djur går förlorade. Det är därför viktigt att senare i planeringen av sådana projekt
titta mer noggrant på var dessa miljöer finns så att de kan undvikas eller skyddas från större
skador än nödvändigt. I tätortsnära miljöer är det viktigt att bevara så mycket natur- och
kulturmiljöer som möjligt då de fyller ett syfte även för människors möjlighet till rekreation
och vila. Här kan åtgärder i planen även bidra till att tillgängliggöra områden som idag är
svårare att nå, vilket är positivt.
Miljömål som bedöms kunna påverkas positivt av planen är Begränsad klimatpåverkan,
Frisk luft samt God bebyggd miljö. Risk för negativ påverkan finns för följande miljökvalitetsmål (framförallt lokalt där åtgärder genomförs): God bebyggd miljö, Levande
skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv. För dessa
mål finns dock goda möjligheter att genom hänsyn i senare planerings- och projekteringssteg minimera konsekvenserna om åtgärdsvalsstudier resulterar i beslut att bygga om eller
bygga ny infrastruktur.
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För att se om planen får önskvärd effekt är det viktigt att dess genomförande och resultat
följs upp. Både nationell och regional uppföljning av många indikatorer som visar på
samhällets utveckling mot miljömålen att tillgå på miljömålsportalen, www.miljomal.nu.
Dessa indikatorer uppdateras med ett eller några års intervall.
Miljökonsekvensbeskrivning för Länstransportplan för Kronobergs län 2014-2025 återfinns
till sin helhet i bilaga 2.
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Bilaga 1

Bilaga 1 Samlad effektbedömning
Samtliga större åtgärder som tas med i Länstransportplanen ska genomgå en samlad effektbedömning (SEB) vilken utförs av Trafikverket. Den samlad effektbedömning är ett sammanfattande underlagsmaterial om ett åtgärdsförslag eller åtgärdspaket med syfte att utgöra ett stöd för
planering, beslut och uppföljning. Metoden kan användas på olika typer av investeringsåtgärder,
myndighetsåtgärder, driftåtgärder, underhållsstrategier, sektorsåtgärder, styrmedelsåtgärder eller
paket av åtgärder som samverkar till att lösa ett identifierat behov.
I den samlade effektbedömningen beskrivs åtgärdens effekter ur tre beslutsperspektiv:
•

Samhällsekonomisk analys

(prissatta och ej prissatta effekter)

•

Transportpolitisk målanalys

(hur påverkas de transportpolitiska målen)

•

Fördelningsanalys

(hur fördelar sig nyttorna på olika grupper)

Den samhällsekonomiska analysen består ofta av såväl prissatta som ej prissatta effekter. De effekter som inte prissätts beskrivs och dess påverkan på den samhällsekonomiska lönsamheten
kan enbart bedömas. Den transportpolitiska målanalysen och fördelningsanalysen består till
stora delar av bedömningar, ibland med stöd av beräkningar.
Trafikverket har i uppdrag att ta fram samlade effektbedömningar till länsplanerupprättarna.
Den fullständiga effektbedömningen omfattar cirka 25 – 30 sidor och finns för nerladdning på
trafikverkets hemsida www.trafikverket.se och Regionförbundet södra Smålands hemsida
www.rfss.se.
I denna bilaga pressenteras kortversionen av samlade effektbedömning för:
1. Lv 120 Genomfart Älmhult, VSO079
2. Rv 23 Älmhult - Mölleryd, VSY600
3. Rv 23 Huseby - Marklanda, VSO069

Bilaga 2

Bilaga 2

Miljökonsekvensbeskrivning
av Länstransportplan för Kronobergs län 2014-2025
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Bilaga 2

Bakgrund och syfte
Regionförbundet södra Småland har, på uppdrag från Regeringen, upprättat ett förslag till
transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2014 – 2025. När en
myndighet eller en kommun upprättar en plan, som krävs i lag eller i annan författning, ska planupprättaren
göra en miljöbedömning av planen, om dess genomförande enligt Miljöbalken kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. En länsplan för regional transportinfrastruktur ska alltid antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Behovet av en miljöbedömning är
därmed lagstadgat. Lagstiftningen om miljöbedömning av planer och program är tvingande sedan 2005 och
genomförs nu för andra gången i samband med upprättande av ny Länstransportplan.
Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med framtagandet av
planen. Miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning som en del av analysen av
strategiska vägval och åtgärder. Miljöbedömningen görs på en strategisk och övergripande nivå och ska inte
ta upp frågor som lämpligare bedöms senare i planeringsprocessen. Syftet med en miljöbedömning är att
påverka planeringens innehåll och resultat så att en hållbar utveckling främjas. Arbetet sker parallellt på två
olika plan; ett nationellt som trafikverket ansvarar för och ett regionalt där i detta fall Regionförbundet
södra Småland har ansvaret.
Arbetet med miljöbedömning av planen för regional transportinfrastruktur i Kronobergs län har sin grund i
stråkstudien som gjordes inför föregående planperiod. Den redovisades inför förra planeringsomgången i
samband med den regionala systemanalysen för östra Götaland 2008. Systemanalysen resulterade i
avgränsning av ett antal prioriterade stråk (se fig. nedan), vilket i sig var en del i första fasen av
miljöbedömningsprocessen. Den strategiska miljöbedömning som avslutar den regionala systemanalysen
pekar på den inneboende konflikt som finns mellan ambitionerna att utveckla de funktionella sambanden i
stråken och ökade utsläpp, störningar och omgivningspåverkan. Samtidigt framhålls svårigheten att bedöma
miljöeffekterna på den mycket översiktliga nivå som kännetecknar systemanalysen. Analysen innehåller dock
tydliga strategiska ställningstaganden som satsningar på järnväg och sammodala godstransporter, vilka syftar
till att underlätta en hållbar utveckling genom klimateffektiva transportlösningar.
1. Stockholm-Östergötland-Jönköpings länKronobergs län-Öresund
2. Stockholm-Kalmar-Blekinge-Öresund
3. Stråk mot Göteborgsregionen
4. Baltic-Link stråket, Blekinge- respektive Kalmar- mot
Växjö-Göteborg, alternativt Jönköping
5. Stråken Växjö-Halmstad; Blekinge-Halmstad samt
Jönköping-Halmstad
6. Jönköping- Västervik/Oskarshamn
7. Stråket Växjö-Linköping
8. Stråken från Östergötland mot Mälardalen via
Katrineholm och mot Örebro via Finspång
9. Stråket Bergslagen- Örebro-Blekinge
10. Stråket Örebro-Linköping-Oskarshamn
11. Stråket Växjö-Malmö/Öresund
12. Stråk från Jönköpingsregionen mot Skaraborg

Figur: De viktigaste stråken i östra Götaland.
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Bilaga 2

Innehållet i planen (planalternativet)
Arbetet med denna planeringsomgång har präglats av ett transportslagsövergripande tankesätt med tidigare
framtagna regionala stråkanalyser som utgångspunkt, där länets och regionens viktigaste transportstråk
pekats ut. De prioriterade investeringsåtgärderna är sedan en följd av den analys som är gjord både avseende
de betydelsefulla stråken och det transportslagsövergripande arbetssättet. I arbetet har stor vikt lagts vid
öppenhet, mellanregionalt och lokalt inflytande i processen. Detta har säkerställts genom det
processinriktade arbetssätt som använts där samtliga medlemmar av Regionförbundet södra Småland varit
representerade, dvs. samtliga kommuner i Kronobergs län tillsammans med Landstinget och Länsstyrelsen i
den så kallade LTP-gruppen. Även Trafikverket har deltagit och bidragit med underlag.
Länsplanen ska planeras i enlighet med vissa fastställda direktiv och med utgångspunkt i propositionerna
Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35) och Mål för
framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93).
De åtgärder som prioriteras ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till ett klimateffektivt och
konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling samt ta sin utgångspunkt i de
transportpolitiska målen. Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet. Det övergripande målet förtydligas genom två jämbördiga mål, ett funktionsmål – Tillgänglighet
samt ett hänsynsmål – Säkerhet, Miljö och Hälsa.
När det gäller medelstilldelningen för denna planeringsomgång har regeringen föreslagit att den statliga
planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen under åren 2014–2025 ska uppgå till totalt 522
miljarder kronor. För Kronobergs län uppgår denna preliminära tilldelning till 712 miljoner kronor.
Åtgärderna som skall redovisas i planen är de åtgärder och objekt som överstiger 25 miljoner kronor i
investeringskostnad. Större brister ska därutöver pekas ut där det är angeläget att gå vidare till
åtgärdsvalsstudie enligt den nya planprocessen för väg och järnväg baserat på fyrstegsprincipen.
För mindre investeringar avsätts en pott för anpassning av transportinfrastrukturen där åtgärder för
förbättrad trafiksäkerhet, kollektivtrafik, cykel och mobility management kan ingå.
Nedan redovisas endast en mycket kort sammanfattning av Länstransportplanen. Fokus ligger på de frågor
och utgångspunkter som är viktiga för miljökonsekvensbeskrivningen.

Stråk 4
Stråk 4 utgörs i huvudsak av Baltic-Link, riksvägarna 25 från Kalmar och 27 och 29 från Blekinge med
förgrening i Växjö, samt Kust-till-kust banan, med förgrening i Emmaboda, till Göteborg. Till stråk 4 räknas
även riksväg 30 mellan Jönköping och Växjö. För att uppfylla målen om ökning av kollektivtrafikresandet i
Kronoberg, länets målsättningar om kollektivtrafikökning samt målen om tillgänglighet, är det av stor
betydelse att kapacitetsförstärkningen på Kust-till-kust banan genomförs.
Stråk 4 föreslås i detta planförslag förstärkas med ett mötesspår vid Skruv, en järnvägsåtgärd kopplad till
aktivt arbete för att utveckla Kust-till-kust banan. Åtgärden ligger i nationell plan men kommer att
samfinansieras med medel från regional plan.
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Stråk 11
Stråk 11 utgörs av riksväg 23 och Södra Stambanan. Riksväg 23 utgör ett viktigt regionalt transportstråk
som förbinder Småland med Skåne och vidare till kontinenten. Ett mål i planen har varit att hitta balans
mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och
jämställdhet. Länets transportsystem uppvisar ett försvarligt antal säkerhetsbrister där många återfinns i de
för länet viktiga och prioriterade stråken.
Länsväg 120 går igenom Älmhults centrala delar. Kvar från gamla planen ligger åtgärden att på Länsväg 120
förbättra passagen genom Älmhult, inklusive ny anslutning till RV 23.
Riksväg 23 föreslås på två etapper av sträckan Älmhult – Mölleryd mötessepareras och breddas i syfte att
öka trafiksäkerheten och höja hastigheten något för att korta restiderna längs 23:an i enlighet med
inriktningen från stråkanalysen.

Identifierade brister
Att en etapp finns med som namngiven brist innebär att brister och kapacitetsproblem ska utredas och
tydliggöras under planperioden innan åtgärdsvalsstudier inleds i enlighet med den nya planprocessen för
väg- och järnvägsprojekt. I fasen med åtgärdsvalsstudier ska fyrstegsprincipen tillämpas, vilket innebär att
lösningar som innebär byggande av ny väg eller större ombyggnader ska vara ett sista steg först när varken
effektivare resval, bättre användning av befintlig infrastruktur eller begränsade ombyggnationer kan lösa
identifierade problem. Lösningar ska sökas förutsättningslöst, transportslagsövergripande, brett och i
samverkan/dialog med berörda. Fyrstegsprincipen och den nya planprocessen beskrivs mer ingående i
Länstransportplanen, och ur miljöbedömningssynpunkt bedöms den nya planprocessen kunna innebära
ökade möjligheter att lösa problem utan omfattande byggnation. Eftersom det inte är klart vilka lösningar
man hittar, om eller vilka åtgärder som krävs är det idag inte möjligt att miljöbedöma utfallet av identifierade
brister.
Identifierade brister är inte föremål för investeringsbeslut i detta skede. Vidare utredning får visa vilka
åtgärder samt vilken prioritering som bör komma i fråga.

Mindre investeringar (<25 mkr)
Inom ramen för denna pott ska särskilda mindre objekt finansieras liksom trafiksäkerhetsåtgärder,
kollektivtrafikåtgärder, cykelvägar samt mobility managementåtgärder, det vill säga åtgärder som syftar till
att förändra beteendet hos de som nyttjar infrastrukturen så att smartare val kan göras. I denna pott ingår
även tätortsåtgärder, vilket innebär mer eller mindre omfattande förändringar av statliga vägar som passerar
genom tätorter. Åtgärderna innebär oftast att vägen bättre anpassas funktionellt och miljömässigt till
tätortsförhållanden. Genom t.ex. utbyggnad av stråk för oskyddade trafikanter, att vägen smalnas av och
säkras för lägre hastighet eller att vägen ges en anpassad standard i samband med ett förändrat
väghållningsansvar.
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Metod för miljöbedömning
Som underlag för bedömningar har Trafikverkets framtagna bedömningsgrunder använts. De innehåller
definitioner och avgränsningar för hur de kan användas samt kriterier för när miljöpåverkan är att betrakta
som betydande. För vidare information om dessa bedömningsgrunder hänvisas till trafikverkets webbplats,
www.trafikverket.se.
Ett mål med tillämpningen av bedömningsgrunderna är att effekter och konsekvenser så långt det är möjligt
ska kvantifieras och jämföras i nollalternativet och planalternativet. Detta har varit svårt i miljöbedömningen
av planen. Istället förs i många fall ett resonemang om konsekvenserna av den riktning planen pekar ut i
relation till kriterierna för betydande miljöpåverkan.
Enligt Miljöbalken ska bedömningarna göras i jämförelse med ett nollalternativ som beskriver hur området
sannolikt kommer att utvecklas om planen inte genomförs.

Avgränsning
Samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts med berörda kommuner den 24
april 2013 och med Länsstyrelsen i Kronobergs län den 7 maj 2013. Syftet med en avgränsning är att
koncentrera arbetet med en miljöbedömning på de frågor som är mest relevanta för planen.
Utgångspunkten för att bedöma vad som är betydande miljöpåverkan i åtgärdsplaneringen är vilka
miljöutmaningar som transportsektorn har ett stort delansvar att lösa och hur dessa kan påverkas av valet av
åtgärder i planen. Både positiv och negativ påverkan ska behandlas.
För Kronobergs del innebär detta bland annat att avgränsningen följer dels de förslag som är framtagna av
Trafikverket och som utgår ifrån målområdena klimat, hälsa och landskap och dels länets regionala miljömål
samt regionala mål och strategier.
Transportsektorn bedöms främst ha en betydande miljöpåverkan på följande sätt:


står för en stor del av utsläppen av koldioxid



utsätter fler än två miljoner människor för buller, där järnvägstrafiken står för ca 20 %



står för en hög andel av de svenska utsläppen till luft



tar mark i anspråk för infrastruktur och har en påverkan på natur- och kulturmiljö inklusive
skyddade områden (MB 7 kap.)



har en strukturbildande funktion med påverkan på övrigt samhällsbyggande och formar därmed
människors livsmiljö, men också framtida transportbehov

Fokusområdena har preciserats i ett antal miljöaspekter: Klimat, Människors hälsa, befolkning, luft, Vatten,
mark, materiella tillgångar, landskap, biologisk mångfald, djurliv, växtliv, bebyggelse, forn- och
kulturlämningar samt annat kulturarv.
Inga ytterligare miljöaspekter bedöms kunna komma ifråga i den regionala miljöbedömningen. I bedömning
på denna nivå används dock de regionala miljömålen, liksom andra regionala mål och strategier som har
beslutats.
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I den fortsatta processen med miljöbedömning av planen har en ytterligare avgränsning kunnat ske så att
klimat, människors hälsa, luft, biologisk mångfald (inklusive växt- och djurliv) samt befolkning
utifrån planens innehåll och regionala förutsättningar bedöms kunna bli föremål för betydande miljöpåverkan.
Övriga miljöaspekter avgränsas bort, för motivering se tabell i bilaga.
Därutöver ska relevanta miljökvalitetsnormer beaktas. För länstransportplanens del bedöms
miljökvalitetsnormer för luft avseende NOX samt PM 10 vara relevanta. För miljökvalitetsnormer avseende
vattenförekomster bedöms eventuell påverkan bättre kunna utredas i senare skeden av planeringen. Vatten
som omfattas av miljökvalitetsnorm för fisk- och musselvatten bedöms i detta skede inte beröras av
åtgärder i planen.
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller anger att det ska eftersträvas att buller inte medför skadliga
effekter på människors hälsa. Enligt förordningen har Trafikverket kartlagt buller från väg- och
järnvägstrafik och upprättat ett åtgärdsprogram. Planen bedöms inte påverka möjligheten att klara
miljökvalitetsnormen.
Indirekta effekter som kan uppstå pga tillkommande exploateringar eller etableringar som en följd av
investeringar i planen avgränsas bort då en sådan bedömning skulle bli alltför spekulativ.

Tidsperspektiv
Med tanke på planens långsiktiga och strategiska karaktär är det önskvärt att miljöbedömningen behandlar
effekter så långt det är rimligt och relevant även efter år 2025. Arbetet med detta får stöd av att:


prognosåren för utsläpp av klimatgaser är 2020 och 2040



den funktionella livslängden och strukturerade påverkan på landskapet av vägar och järnvägar är
ännu längre

Arbetet med miljöbedömningen föreslås ändå tidsmässig avgränsas till att omfatta den nya planperioden
2014-2025 även om miljöeffekterna av åtgärderna i transportplanerna sträcker sig längre än till
planperiodens slut. Motiveringen till detta är att planeringsunderlagen generellt inte innehåller data som gör
det möjligt att bedöma effekter och konsekvenser på längre sikt.

Geografisk utbredning
För att belysa helheten och bättre visa den samlade miljöeffekten kommer miljöbedömningen inte enbart att
omfatta de större åtgärder som kommer med i den regionala transportplanen. Även åtgärder i den nationella
planen som samfinansieras av medel för Kronobergs län ingår i miljöbedömningen. Detta för att belysa
helheten och bättre visa den samlade miljöeffekten av samtliga satsningar.
Frågor kring sjöfartens och flygets miljöpåverkan förutsätts bli bedömda inom ramen för den nationella
planen.
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Nationella och regionala miljömål
Riksdagen tog den 22 juni 2010 beslut om en ny målstruktur för miljöarbetet, en ny organisation och ny
bedömningsgrund för miljökvalitetsmålen. Målstrukturen utgörs numera av
generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål inom områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och
biologisk mångfald. Etappmålen ersätter tidigare delmål.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även
preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det löpande
uppföljningsarbetet av målen.
Länsstyrelsen i Kronobergs län har fastställt Regionala miljömål för 14 av de 16 nationella målen för
perioden 2013-2020. Samtidigt upphävdes tidigare regionala mål. För Kronobergs län finns därmed 45
regionala mål som har beslutats för att komplettera de nationella besluten. Miljömålen Hav i balans samt
levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö behandlas inte då dessa naturtyper inte förekommer i länet.
Nationellt beslutade preciseringar gäller fullt ut i länet och är därmed desamma regionalt som nationellt.
Därutöver antagna regionala miljömål är ett komplement. Nedan presenteras de nationella målen och
därutöver de kompletterande regionala mål som mest bedöms kunna påverkas av innehållet i
länstransportplanen.
Tabell: De nationella miljökvalitetsmålen och regionala miljömål för Kronoberg. Tabellen redovisar ej målen Skyddande
ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö eftersom de inte är
relevanta för transportsystemet alternativt för länet.
Nationella miljökvalitetsmål

Regionalt mål

Begränsad klimatpåverkan

Fossil koldioxid från trafiken: Utsläppen av fossil koldioxid från
trafik och arbetsfordon har år 2020 minskat med 35 %, jämfört
med 1990 års utsläpp.
Ökat resande med kollektivtrafiken: För kollektivtrafiken gäller att
marknadsandelen ska öka till 15 % år 2030.

Frisk luft

Reg mål med koppling till planen saknas

Bara naturlig försurning

Utsläpp av kväveoxider: År 2020 ska utsläppen av kväveoxider i
Kronobergs län ha minskat till 2 500 ton (även luft).

Giftfri miljö

Reg mål med koppling till planen saknas

Ingen övergödning

Reg mål med koppling till planen saknas

Levande sjöar och vattendrag

Senast år 2020 ska minst 50 % av de nationellt värdefulla
vattendragssträckorna i Kronobergs län vara restaurerade med
avseende på naturmiljön.
Utbredningen av utter ska inte minska (jämfört med 2007)

Grundvatten av god kvalitet

Reg mål med koppling till planen saknas

Myllrande våtmarker

Reg mål med koppling till planen saknas

Levande skogar

Reg mål med koppling till planen saknas

Ett rikt odlingslandskap

Reg mål med koppling till planen saknas

God bebyggd miljö

Reg mål med koppling till planen saknas

Ett rikt växt- och djurliv

Reg mål med koppling till planen saknas
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Alternativ
Inget jämförelsealternativ avseende planens innehåll har tagits fram då det inte angivits några alternativa
planeringsramar i direktivet för att upprätta ny plan. Den jämförelse som görs utgår därför endast från
planalternativet och nollalternativet.

Nollalternativ
Innan arbetet med miljöbedömning startar ska ett nollalternativ för systemanalysen eller planen upprättas.
Nollalternativet ska beskriva vad som händer om planen inte genomförs för att på så sätt fungera som
jämförelse med vad som sker om planen genomförs.
Åtgärder i nu gällande plan ingår i nollternativet så att bedömda effekter av denna i huvudsak kan användas
som referens. I nollalternativet ingår dock ej åtgärder från tidigare plan som redan genomförts. Detsamma
gäller namngivna objekt i planen som ska finansieras med medel från denna plan.
Uppgifterna om utveckling av transportbehov och trafikslag nedan har hämtats från Trafikverkets underlag
för att ta fram nationellt nollalternativ samt samhällsekonomiska beräkningar. Utgångspunkten för såväl
framtida förutsättningar som framtida vägnät har varit idag beslutad politik. Prognoserna är indikatorer på
vilken utveckling som kan ske om det inte görs någonting utöver den politik som idag har beslutats.
Behovet att resa kommer att fortsätta öka. Enligt Trafikverkets basprognos för år 2030 beräknas
biltransportarbetet i Sverige öka med 34 % gentemot år 2010. Persontransportarbetet på järnväg beräknas
öka med 27 % och det sammanlagda transportarbetet för färdsätten bil, buss, tåg och flyg beräknas öka med
29 % under perioden. Persontrafiken med bil i Kronobergs län har av Trafikverket1 bedömts öka med 30 %
under perioden 2010 – 2030, med en årlig tillväxt på 1,3 % mätt som trafikarbete med personbil.
Bränslepriset prognosticeras öka, men teknikutveckling för energieffektivisering sker så att kostnad och
utsläpp per körd mil antas sjunka.
För godstransporter skattas den totala tillväxttakten mätt i transportarbete för inrikes transporter till 1,7 %
per år fram till år 2030. Väg är det trafikslag som bedöms öka mest med 1,9 % i årstakt, följt av sjöfart på
1,7 % och järnväg på 1,4 % per år2. Inrikes flygtransporter existerar i princip inte, men ökningen av utrikes
godstransporter på flyg har beräknats till 1,6 % per år. Det totala transportarbetet för svenskt gods växer
snabbare än det inrikes transportarbetet, vilket är en konsekvens av ett antagande om ökad utrikeshandel.
Vägtransporterna beräknas öka från 39,9 miljarder tonkilometer år 2006 till 63 miljarder tonkilometer år
2030.
Efterfrågan på järnvägstransporter väntas öka från 2010 års nivå på 23,5 miljarder tonkilometer till 32,8
miljarder tonkilometer år 2030 enligt Trafikverkets underlag, vilket ger en total relativ efterfrågeökning
under perioden om ca 40 %. En stor del av ökningen består av nya transportbehov till följd en utökad
gruvbrytning i norra Sverige.
I nollalternativet bedöms följande stråkförstärkningar komma till stånd i Kronobergs län (ännu ej
genomförda investeringar sedan tidigare plan):
Stråk 11. Huseby – Marklanda. Rv 23 utgör en viktig regional led som förbinder Småland med Skåne och
vidare mot kontinenten. Sträckan mellan Huseby och Marklanda saknar mötesseparering och har brister i
sidoområdet, vilket lett till åtgärdsförslaget att i befintlig korridor bygga om vägen till mötesfri landsväg på
Prognoser för arbetet med nationell transportplan 2014-2025 – Persontransporters utveckling fram till 2030, publikationsnummer 2013:055:
Trafikverket 2013
Prognoser för arbetet med nationell transportplan 2014-2025 – Godstransporters utveckling fram till 2030, publikationsnummer: 2013:056.
Trafikverket 2013

1
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en sträcka av ca 10,5 km. En standardhöjning medför att hastigheten på vägen kan höjas, vilket enligt
Trafikverkets kalkyl resulterar i ökad energiförbrukning och ökade utsläpp. Åtgärden bedöms dock inte
medföra ökade trafikmängder. Lokalt intrång i nyckelbiotoper och åkermark tas i anspråk.
Länsväg 120 får en ny sträckning genom östra delen av Älmhult. Anslutningen till riksväg 23 utformas som
cirkulationsplats. Åtgärden ger något kortare körsträcka för trafik genom Älmhult. Tillgängligheten för ångoch cykeltrafik på befintlig väg förbättras. Som en följd av investeringen sker ökade utsläpp och intrång i
tätortsnära naturområden medan centrummiljön delvis avlastas med minskade utsläpp och minskat buller
som följd.
När det gäller mindre åtgärder (under 25 miljoner kronor) i länets transportinfrastruktur behandlas de i
tidigare nämnd pott för anpassning av transportinfrastrukturen. Potten omfattar tre föreslagna
åtgärdsområden i form av Särskilda mindre objekt, Trafiksäkerhetsåtgärder samt Cykelväg. I
Länstransportplanen ingår även åtgärdsområdet Bidragsobjekt (statsbidrag). I miljöbedömningen har valts
att behandla dessa tillsammans.
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Beskrivning av miljötillstånd och kriterier för betydande miljöpåverkan
Klimat
De transportpolitiska målen omfattar begränsad klimatpåverkan genom hänsynsmålets precisering på
klimat: Transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad
energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen.
Analyser genomförda av Trafikverket visar att det finns möjlighet för transportsektorn att minska
klimatpåverkan i linje med målen men för att åstadkomma detta krävs en kombination av åtgärder3.
Åtgärderna innebär bland annat minskad personbilstrafik och fördubblad gång, cykel och kollektivtrafik,
dämpad ökning av lastbilstrafiken, överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart, mer energieffektiva
fordon, fartyg och flygplan med ökad andel förnybar energi samt minskad energianvändning i
infrastrukturhållningen. Slutsatsen är alltså att tekniklösningar inte kommer att vara tillräckliga för att nå
klimatmålen utan övriga åtgärder måste ske parallellt.
Energianvändningen per person i Kronobergs län var 37,9 MWh för år 2009, vilket är högre än
riksgenomsnittet. Transporternas stod för ca 29 % av detta (10,89 MWh per invånare).
År 2010 var de klimatpåverkande utsläppen i Kronobergs län totalt 1,2 miljoner ton, vilket motsvarar 6,3
ton per invånare. I dessa siffror ingår även andra utsläpp än koldioxid, men koldioxid utgör merparten.
Transportsektorn och arbetsmaskiner står för ca hälften.
Kronobergs län är glest bebyggt och har många mindre tätorter med följd att biltransport ofta bli det enda
alternativet. Detta är en orsak till att körsträckan med bil per invånare ligger över genomsnittet i Sverige, för
år 2011 ligger den på 712 mil per invånare och år mot 645 mil per invånare och år i hela landet.
Kriterier för betydande miljöpåverkan



Trafiken med personbil eller lastbil ökar/minskar med >1 %



Koldioxidutsläppen ökar/minskar med 1 % per transportarbete (produkt av godsmängd och
transportsträcka)

Luft
Miljöaspekten luft definieras av Trafikverket dels som emissioner av luftföroreningar och dels som
luftkvalitet i form av halter av luftföroreningar där människor vistas i tätorter. Vägtrafiken är den största
utsläppskällan till flera luftföroreningar och halterna är särskilt höga i tätorter och under rusningstrafik.
Beräkningar gjorda med utgångspunkt i en nationell miljöhälsoenkät tyder på att nära en halv miljon
människor är besvärade av bilavgaser. Bland dem med sovrumsfönster mot större gata, trafikled eller
industri stördes mer än var femte av bilavgaser.
Andelen som anser sig vara besvärade av trafikens utsläpp i länet är cirka 4 %, något lägre än i landet.
Transportsektorns påverkan på miljökvalitetsmålet Frisk luft domineras av vägtrafikens utsläpp av
slitagepartiklar från vägbana och däck samt avgaser från fordon och arbetsmaskiner, varför störst fokus

3

Samlat planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan, 2012:152. Trafikverket 2012.
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läggs på dessa. En avgränsning görs i trafikverkets bedömningsgrunder4 till utsläpp av kväveoxid (NOx)och
partiklar (från avgaser respektive slitage) samt halter i luft av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). Detta
eftersom det är för dessa emissioner som transportsektorns bidrag till överskridanden av
miljökvalitetsnormer och mål är som störst.
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. De beskrivs
närmare i miljöbalkens 5:e kapitel. Miljökvalitetsnormerna infördes för att komma till rätta med
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik.
Tabell: Mål och normer för partiklar (PM10). Övre utvärderingströskeln: vid överskridande ska fasta mätningar göras.
Nedre utvärderingströskel: tillräckligt att luftkvaliteten följs med hjälp av spridningsmodeller, utsläppsinventeringar e dyl.
Dygnsmedelvärde

Årsmedelvärde

Miljökvalitetsmål, precisering

30 μg/m3

15 μg/m3

Miljökvalitetsnorm

50 μg/m3

40 μg/m3

Övre utvärderingströskel (ÖUT)

35 μg/m3

28 μg/m3

Nedre utvärderingströskel

25 μg/m3

20 μg/m3

Risk för överskridande av miljökvalitetsnorm bedöms liten baserat på nuläget avseende tätortsmätningar i
Växjö och Ljungby (ca 17-18 μg/m3 som årsmedelvärde). Däremot klaras idag inte preciseringen av
generationsmålet för Frisk luft avseende PM10 i nämnda tätorter.

Tabell: Mål och normer för kvävedioxid (NO2). Övre utvärderingströskeln: vid överskridande ska fasta mätningar göras.
Nedre utvärderingströskel: tillräckligt att luftkvaliteten följs med hjälp av spridningsmodeller, utsläppsinventeringar e dyl.
Timmedelvärde

Dygnsmedelvärde

Årsmedelvärde

Miljökvalitetsmål,

60 μg/m3

Miljökvalitetsnorm

90 μg/ m3

60 μg/ m3

40 μg/ m3

Övre utvärderingströskel
(ÖUT)

72 μg/ m3

48 μg/ m3

32 μg/ m3

Nedre utvärderingströskel

54 μg/ m3

36 μg/ m3

26 μg/ m3

20 μg/ m3

När det gäller halt av NO2 visar tätortsmätningar i Växjö, Ljungby och Älmhult samt för landsbygden att
såväl miljökvalitetsnormer som miljömål avseende årsmedelvärden klaras. När det gäller dygns- och
timmedelvärden saknas ett nuläge att redovisa.
När det gäller utsläpp av kväveoxid och partiklar bedöms framförallt mängden transporter, fordonsflottans
sammansättning, framförallt i tätbebyggda områden ha betydelse för möjligheter att klara miljömålen.
Utsläppen av kväveoxider i Kronoberg har mer än halverats sedan 1990. Under 2010 uppgick utsläppen av
kväveoxider i Kronobergs län till 3 176 ton. Utsläppen har minskat främst till följd av stegvis skärpta
avgaskrav på personbilar och tunga fordon.
4

MILJÖASPEKT LUFT ‐ Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet.

Arbetsmaterial, Trafikverket 2012
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Tillfälligt förhöjda nivåer av luftföroreningar i tätortsluft har samband med en rad hälsoeffekter och besvär.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att luften skall vara så ren att människors hälsa inte skadas. Om besvär
av bilavgaser kan reduceras ytterligare så att detta uppnås är svårt att avgöra. Det beror bland annat på
trafikutvecklingen och införandet av ny teknik.
Kriterier för betydande miljöpåverkan:



De totala utsläppen av kväveoxider och partiklar ökar eller minskar med 5 %



Väsentligt bidrag till fler/färre överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2,
eller inandningsbara partiklar, PM10



Väsentligt bidrag till att antalet personer exponerade för halter över MKN förändras.

Hälsa (inklusive buller)
I de transportpolitiska målen nämner Regeringen begreppet hälsa i samband med effekter på människors
hälsa av buller, luftföroreningar samt ökad fysisk aktivitet som exempel. Vibrationer nämns ej i de
transportpolitiska målen, men det är dock känt att det utgör en olägenhet för människors hälsa exempelvis
genom sömnstörning. Dessutom omfattas påverkan på människors hälsa av olyckor, dvs trafiksäkerhet, av
en egen del i det transportpolitiska hänsynsmålet. Med trafiksäkerhet avses åtgärder som minskar riskerna
för att människor dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet.
Transportsystemet kan få konsekvenser för hälsan även genom förorening av dricksvatten och
markområden, strålning, användning av kemikalier och arbetsmiljön för dem som arbetar med
infrastrukturen. Tillgänglighet. till utbud och aktiviteter – exempelvis sociala kontakter, friluftsliv och
arbetsmarknad ‐ påverkar fysisk respektive psykisk hälsa positivt, och det finns även negativa aspekter
såsom stress av att sitta i köer.
Avseende buller anses miljöpåverkan uppstå när boende utsätts för vägtrafik‐ eller järnvägstrafikbuller med
ljudnivåer överstigande de riktvärden som Riksdagen ställt sig bakom för buller vid bostäder längs statliga
och kommunala vägar respektive järnvägar.
Målbilden till 2020 formuleras därför enligt följande5:


30 dBA Leq inomhus



45 dBA Lmax inomhus nattetid



55 dBA Leq utomhus (vid fasad)



70 dBA Lmax vid uteplats i anslutning till bostad

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet 55 dBA Leq uteplats och 60 dBA.
Mellan 1998 och 2008 byggdes 3706 nya lägenheter i Kronobergs län. Enligt en rapport från Boverket
utsattes 6 % (237 st) av dessa för buller från vägtrafik på 55 dBA eller mer (Boverket, 2011:10). Andelen är
lägre jämfört med flertalet jämförbara län samt riket i övrigt.

5

Riksdagens riktvärden för trafikbuller i boendemiljöer (prop 1996/97:53)
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Enligt den nationella miljöhälsoenkäten år 2007 besväras cirka 11 % av länets vuxna befolkning av
trafikbuller i sin bostad, vilket är lägre än rikets 14 %. Vid samma tillfälle uppgav cirka 1,5 % av den vuxna
befolkningen i både landet och länet att de var störda nattetid.
Kriterier för betydande miljöpåverkan:



Väsentlig förändring av förutsättningarna för att välja gång och cykel



Den samhällsekonomiska kostnaden för bullerexponering i och vid bostad förändras med 5% eller
mer.



Exponerade längs järnvägen och det statliga vägnätet, för bullernivåer högre än 10 dBA över
riktvärdena minskar med mer än 10 % eller ökar.

Befolkning
Miljöaspekten befolkning handlar om hur transportsystemet påverkar tillgängligheten till de målpunkter som
olika grupper i befolkningen har i ett geografiskt avgränsat område. Med befolkning avses här i första hand
människor utan tillgång till bil, särskilt barn, äldre och funktionshindrade.
Tillgänglighet handlar om vilka möjligheter transportsystemet erbjuder barn, äldre och funktionshindrade att
ta sig till sina målpunkter utan hinder.
Kriterier för betydande miljöpåverkan:



Grupper av barn, äldre eller funktionshindrade (> 30 %) kan inte ta sig fram säkert till sin
målpunkt.



Andelen barn som kan ta sig säkert till skolan ökar med minst 10 %.



Andelen Funktionsnedsatta och äldre som kan ta sig till målpunkt på egen hand ökar med minst 10
%



Möjligheterna försämras/förbättras väsentligt att med kollektivtrafik eller med gång och cykel
pendla till arbete och studier eller fritidsaktiviteter.¨

Mellan 2002 och 2011 ökade antalet personer som har mer än 5 min till en livsmedelsbutik med 17 %
samtidigt som länets befolkning ökade med 4,3 %6. Mellan 2009 och 2011 ökade antalet personer med mer
än 5 min till drivmedelsstation med 5 % samtidigt som länets befolkning ökade med 0,8 %7.

Biologisk mångfald, miljökvalitetsnormer fisk- och musselvatten, Riksintressen,
Natura 2000
Betydande miljöpåverkan uppstår om ett paket av åtgärder direkt eller indirekt hotar särskilt skyddsvärda
arter och miljöer eller ger stora negativa konsekvenser på mer vanliga arter och miljöer. För att bedöma om
paket av åtgärder, som i denna plan, ger upphov till betydande miljöpåverkan används följande indikatorer:


Betydelsen för förekomst av livsmiljöer. Förlust av livsmiljöer för växter och djur sker när
livsmiljöer omvandlas till infrastruktur. Ökad mängd livsmiljöer viktiga för biologisk mångfald kan

6

Tillväxtanalys, rapport 2011:10

7

Miljömålsportalen, www.miljomal.nu 2013
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hysas inom infrastrukturen om de anläggs och sköts på ett sätt som möjliggör arters rörelser och
spridning i landskapet.


Betydelsen för förekomst av barriärer. Barriärer skapas när infrastruktur hindrar djurs möjligheter
att röra sig i landskapet. Här ingår även barriärer i vattendrag. Barriärer kan åtgärdas och öka djurs
och växters möjligheter att sprida sig tvärs infrastrukturen.



Betydelsen för dödlighet. Djur dödas i trafik eller av komponenter i infrastrukturanläggningen.



Betydelsen för uppkomst av störning. Miljöer blir mindre attraktiva pga. störningar från trafik, t ex
buller.



Betydelsen för påverkan på inhemsk biologisk mångfald. Främmande, invasiva arter kan spridas i
livsmiljöer längs med infrastruktur eller transporteras med trafik.

De större investeringsåtgärderna i planförslaget rör huvudsakligen åtgärder längs befintlig väg i form av
breddning och mittseparering. För aktuella vägavsnitt gäller att vägtyp och fordonsmängder redan idag
bidrar med en betydande barriäreffekt för djurlivet. Denna barriäreffekt kan komma att öka om inga
åtgärder vidtas för att tillskapa passagemöjligheter. Detsamma gäller effekten av kapacitetshöjningar på
järnvägen. Om passagemöjligheter tillskapas kan åtgärderna bidra till en förbättrad situation. Den första
nationella analysen av barriäreffekter för både väg och järnväg håller på att tas fram.
När det gäller markanspråk för byggnation föreligger risk för lokal påverkan i samband med byggnation som
hanteras bättre i enskilda projekt genom genomgång av värdefulla områden så att dessa kan undvikas
och/eller skadeverkningar kan minimeras innan och under byggnation samt drift.
Bland Kronobergs läns vattenförekomster bedöms 95 av totalt 128 sjöar ha minst god ekologisk status. I
vattendragen uppnår 53 av 200 vattendragssträckor minst god ekologisk status. Det motsvarar 390 km
vattendrag av totalt 1800 km. God kemisk status uppnås i 127 av totalt 128 sjöar. I vattendragen nås målet i
197 av 200 vattendragssträckor vilket motsvarar 98 % av den totala vattendragslängden8.
Bland de kända sträckorna för större investeringar förekommer inga riksintressen för naturmiljön eller
Natura 2000-områden. Inte heller ligger dessa investeringar i närheten av utpekade fisk- eller musselvatten
som omfattas av miljökvalitetsnorm9 .

8

VISS, www.viss.lansstyrelsen.se

9

Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
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Beskrivning av betydande miljöpåverkan
Som underlag för bedömningar har Trafikverkets framtagna bedömningsgrunder använts. De innehåller
definitioner och avgränsningar för hur de kan användas samt kriterier för när miljöpåverkan är att betrakta
som betydande. För vidare information om dessa bedömningsgrunder hänvisas till trafikverkets webbplats,
www.trafikverket.se.
Ett mål med tillämpningen av bedömningsgrunderna är att effekter och konsekvenser så långt det är möjligt
ska kvantifieras och jämföras i nollalternativet och planalternativet. Detta har varit svårt att utföra i
miljöbedömningen av planen. Istället förs i många fall ett resonemang om konsekvenserna av den riktning
planen pekar ut. I tabellerna nedan innebär + (plus) att planen bedöms bidra till förbättring jämfört med
nollalternativet, 0 innebär ingen förändring och - (minus) innebär att planalternativet är sämre än
nollalternativet. Om tecknet står inom parentes betyder det att effekterna bedöms svaga eller osäkra.

Stråk 4
Jämfört med nollalternativet skiljer sig planalternativet endast genom mötesspåret vid Skruv. Samtliga
åtgärder, även i nationell plan samt i andra läns transportplaner som berör kapacitetsförstärkningar på Kusttill-kust banan leder i förlängningen till ökat kollektivtrafikresande samt att transporter av gods överförs från
väg till järnväg, vilket i första hand bedöms bidra positivt till miljöaspekten klimat, men också i viss
utsträckning luft, hälsa och befolkning i och med att möjligheten att resa kollektivt förbättras.
Dessa förstärkningar förutsätts utredas och miljöbedömas i den nationella planen, men lokalt kan ett nytt
mötesspår bidra något negativt till ökade barriäreffekter (miljöaspekt befolkning, biologisk mångfald
inklusive djurliv). Genom sitt markanspråk finns risk för påverkan på biologisk mångfald samt forn- och
kulturlämningar.
För aktuella vägavsnitt gäller att vägtyp och fordonsmängder redan idag bidrar med en betydande
barriäreffekt för djurlivet.
Samantaget bedöms planalternativets åtgärder längs stråket ändå bidra positivt till miljöaspekterna klimat,
luft, hälsa och befolkning för regionen som helhet. De negativa effekterna kan framförallt uppkomma
lokalt.
När det gäller markanspråk för byggnation föreligger risk för lokal påverkan på natur- och kulturmiljön i
samband med byggnation som hanteras bättre i enskilda projekt genom genomgång av värdefulla områden
så att dessa kan undvikas och/eller skadeverkningar kan minimeras innan och under byggnation samt drift.
Tabell: Sammanställning av betydande miljöpåverkan i planalternativ och nollalternativ för respektive miljöaspekt – Stråk 4.
Miljöaspekt Miljökvalitetsmål Bidrag i
Utveckling i
Kommentar
planalternativ
nollalternativ
Klimat

Begränsad
klimatpåverkan

+

-

Potential för större andel
gods och persontrafik på
järnväg i planalternativet

Luft

Frisk luft

+

0

Mer kollektivresande kan
avlasta centrala
trafikmiljöer

Hälsa

Frisk luft, god
bebyggd miljö

+

-

Förbättrad tillgänglighet till
kollektivtrafik längs kust till
kust-banan
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Miljöaspekt Miljökvalitetsmål

Bidrag i
planalternativ

Utveckling i
nollalternativ

Kommentar

Befolkning

God bebyggd
miljö

+ / - (lokalt)

0

Se hälsa. Lokalt kan
dubbelspåret bidra negativt.

Biologisk
mångfald

Ett rikt växt- och
djurliv

(-). Lokala
effekter som
möjligen kan
undvikas.

0

Risk för ökad barriäreffekt
om åtgärder ej vidtas

Stråk 11
Länsväg 120 är en ytterst viktig del av detta stråk ur tillgänglighetssynpunkt. Genomfartstrafik tillsammans
med lokal trafik orsakar brister i trafik- och boendemiljö. En ny genomfart i Älmhult innebär förbättringar
för både boende i tätorten och den genomgående trafiken. Åtgärderna i planalternativet syftar även till att
öka tillgängligheten till Södra stambanan samt kombiterminalen i Älmhult som nationellt är utpekad som en
strategiskt viktig kombiterminal.
En ökad hastighet längs RV 23 leder i planalternativet till ökad energiförbrukning och ökade utsläpp av
bland annat koldioxid, vilket har en negativ inverkan på klimatet. Det finns dock en politisk viljeinriktning
att höjda hastigheter på vissa vägar ska kompenseras med motsvarande sänkning någon annanstans så att
koldioxidneutralitet ska kunna uppnås.
Lokalt innebär breddning av väg att mark tas i anspråk, vilket kan medföra en negativ påverkan på
miljöaspekterna befolkning, biologisk mångfald samt forn- och kulturlämningar. Effekterna bedöms dock
inte bli betydande då breddningen sker i anslutning till befintlig väg (ianspråktagen mark) och som redan
idag utgör en barriär i landskapet. Cykling längs 2+1-väg bedöms försvåras när vägen byggts om.
En ökad hastighet innebär ökat buller. I samband med större ombyggnationer bör därför bullersituationen
utvärderas så att åtgärder som begränsar effekterna kan vidtas.
Hänsyn till särskilda värden i form av värdefull natur samt forn- och kulturvärden bedöms bättre kunna tas i
de enskilda byggprojekten.
Tabell: Sammanställning av betydande miljöpåverkan i planalternativ och nollalternativ för respektive miljöaspekt – Stråk 11.
Miljöaspekt Miljökvalitetsmål Bidrag i
Utveckling i
Kommentar
planalternativ
nollalternativ
Klimat

Begränsad
klimatpåverkan

0

+

Potential för större andel
gods på järnväg bedöms ge
större effekter än höjd
hastighet på väg (som kan
kompenseras)

Luft

Frisk luft

+, framförallt
lokalt

+, framförallt
lokalt

Se klimat och hälsa

Hälsa

Frisk luft, god
bebyggd miljö

+, framförallt
lokalt

+, framförallt
lokalt

Minskat buller i tätort.
Förbättrad möjlighet att gå
eller cykla i centrum.
Potential för minskat buller
i samband med ombyggnad
av RV 23.
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Miljöaspekt Miljökvalitetsmål

Bidrag i
planalternativ

Utveckling i
nollalternativ

Kommentar

Befolkning

God bebyggd
miljö

+/-, framförallt
lokalt

+/-, framförallt
lokalt

Bättre tillgänglighet och
trafiksäkerhet i centrum.
Visst intrång i tätortsnära
rekreationsområden
Svårare att cykla längs 2+1väg

Biologisk
mångfald

Ett rikt växt- och
djurliv

(-). Lokala
effekter som
möjligen kan
undvikas.

0

bättre bedömning får ske i
de enskilda byggprojekten

Beskrivning av betydande miljöpåverkan för mindre
infrastrukturåtgärder
Då dessa åtgärder inte är preciserade utan utgör exempel på möjliga åtgärder är det svårt att bedöma vilka
konsekvenserna blir för miljön. Länstransportplanen anger en viljeinriktning som utgår ifrån politiskt
antagna mål och strategier. Då åtgärderna inom dessa områden ej är låsta finns här också en stor möjlighet
att påverka och styra åtgärderna ytterligare för att nå långsiktigt hållbara och trafikslagsövergripande
transportlösningar i enlighet med hur åtgärdsplaneringen ska gå till med ett avstamp i bristanalys och
problembeskrivning med efterföljande åtgärdsplanering. Den nya planprocessen bedöms genom sitt breda
anslag innebära förbättrade möjligheter att identifiera lösningar på problem inom steg 1 och 2 av
fyrstegsprincipen.
Eftersom det idag inte är klart vilka åtgärder som kommer att genomföras eller var de sker är det svårt att
utan ytterligare utredning kvantifiera effekterna. Klart är dock att inom ramen för dessa mindre
investeringar finns en god potential att generera positiva effekter på miljöaspekterna hälsa, luft och
befolkning (framförallt lokalt inne i tätorter). Även miljöaspekten klimat bedöms påverkas positivt, även om
påverkan inte nödvändigtvis blir betydande enligt kriterier i bedömningsgrunderna.
Samtliga åtgärder som berör gång- och cykeltrafik samt förbättrar resmöjligheterna med kollektivtrafik leder
till minskade utsläpp av koldioxid och lägre användning av fossil energi jämfört med dagsläget. Viss
ombyggnad av vägar, till exempel korsningsåtgärder, så att jämnare hastigheter kan hållas kan leda till lägre
bränsleförbrukning, lägre koldioxidutsläpp och effektivare energiutnyttjande. Miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan och Frisk luft bedöms därför kunna påverkas positivt av de möjliga åtgärderna.
Flera åtgärdsexempel syftar till att öka säkerheten i olika sammanhang, vilket ger ett tryggare samhälle och
en positiv påverkan på miljöaspekten befolkning. Bättre förutsättningar för gång-, cykel och kollektivtrafik
bör leda till mindre biltrafik (eller en mindre trafikökning än annars) vilket bedöms ge mindre buller och
minskade utsläpp jämfört med situationen idag. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bedöms därför
påverkas positivt. Potten avser kompletterande investeringar i transportsystemet för att stödja de tidigare
identifierade stråken
Beroende på vilka åtgärder som väljs kan mark komma att tas i anspråk vilket i huvudsak medför risk för
påverkan på miljöaspekterna mark, vatten, biologisk mångfald samt forn- och kulturlämningar. Det rör sig
dock om mindre markanspråk, företrädesvis i anslutning till befintlig infrastruktur, vilket innebär att
möjligheten att senare i planerings- och projekteringsprocessen hitta bra lösningar för att minimera
påverkan genom val av lokalisering/sträckning samt bra lösningar för avvattning mm. Valet att rusta upp
befintlig infrastruktur istället för att anlägga nya innebär en resursvinst.
18

Bilaga 2

I jämförelse med nollalternativet blir potten för anpassning av transportinfrastruktur större, vilket medför
att potentialen för miljöförbättrande effekter bedöms större. Uppgifterna om miljökonsekvenser kopplade
till utveckling i Kronobergs län har delvis hämtats från Miljökonsekvensbeskrivning av Länstransportplan
för Kronobergs län 2010-202110.
Tabell: Sammanställning av betydande miljöpåverkan i planalternativ och nollalternativ för respektive miljöaspekt – Mindre
infrastrukturåtgärder.
Miljöaspekt Miljökvalitetsmål Bidrag i
Utveckling i
Kommentar
planalternativ
nollalternativ

10

Klimat

Begränsad
klimatpåverkan

+, större än i
nollalternativet

+

God potential för
förbättrad tillgång till
kollektivtrafik samt gångoch cykelväg

Luft

Frisk luft

+, framförallt
lokalt. Större än i
nollalternativet

+, framförallt
lokalt

Se ovan

Hälsa

Frisk luft, god
bebyggd miljö

+, framförallt
lokalt, större än i
nollalternativet

+, framförallt
lokalt

Avlastade centrala
trafikmiljöer ger mindre
buller

Befolkning

God bebyggd
miljö

+, framförallt
lokalt, större än i
nollalternativet

+, framförallt
lokalt

Förbättrad tillgänglighet
och ökad trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter

Biologisk
mångfald

Ett rikt växt- och
djurliv

(-). Lokala
effekter som
möjligen kan
undvikas.

(-). Lokala
effekter som
möjligen kan
undvikas.

Markanspråk (om
nybyggnation)

Regionförbundet Södra Småland 2010.
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Sammanfattande redogörelse
Klimat
Planen innehåller investeringsåtgärder som syftar till att förbättra trafiksäkerhet och ökad framkomlighet
genom mittseparering och breddning för att kunna höja hastigheten på väg, vilket leder till ökad
bränsleförbrukning och ökade utsläpp av koldioxid. Samtidigt rymmer planen korsningsåtgärder som ger en
jämnare körning utan stopp, vilket leder till en minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp av
koldioxid. Åtgärderna bedöms inte medföra någon trafikökning utöver den som kommer av allmän
samhällsutveckling enligt översiktlig beskrivning i nollalternativet. Sett till planens inriktning avseende väg
23 kan hastighetsökning för att uppnå tillgänglighetsmålet leda till ökade koldioxidutsläpp överstigande 1%
per transportarbete.
Samtidigt rymmer planen i samma stråk kapacitetshöjande åtgärder på kust till kust-banan (mötesspår
Skruv) för att förbättra möjligheter att resa och transportera gods på järnväg, vilket bedöms medföra en
avlastning av vägtransportsystemet med betydligt minskade klimatpåverkande utsläpp som följd. Åtgärden
hänger samman med andra kapacitetshöjande åtgärder på berörd bana och kan inte bedömas för sig.
Potten för mindre investeringar till bland annat kollektivtrafik-och cykelåtgärder tillsammans med eventuella
mobilty managementåtgärder blir större i planförslaget jämfört med nollalternativet vilket innebär att den
positiva påverkan på klimateffekten förmodas bli större i planalternativet.
I övrigt bedöms plan- och nollalternativ jämförbara.
Slutsatsen blir att planalternativet totalt sett bedöms vara bättre ur klimatsynpunkt än nollalternativet och att
det kan handla om betydande positiv miljöpåverkan.

Luft
Det som framförallt har betydelse för om mål och normer ska klaras är utveckling av tätorter samt
teknikutveckling avseende emissioner från fordon. Även trafikmängd och bilförares beteende spelar roll,
både när det gäller mängden avgaser och partiklar från t ex väg och däck.
I detta avseende har planen en möjlighet att påverka trafikutvecklingen via kapacitetsökningar på järnväg
(mötesspår Skruv, samfinansiering med nationell plan). Lokalt, genom den nya genomfarten i Älmhult,
kommer centrum att avlastas från trafikrelaterade utsläpp till luft.
Beroende på var och hur de mindre åtgärderna sätts in kan dessa åtminstone lokalt bidra till måluppfyllelse
om de bidrar till minskade trafikmängder i tätort, förändrat trafikantbeteende samt en omflyttning av resor
från bil till kollektivtrafik eller cykel.
Att mängdsätta en utsläppsminskning eller prognosticera en utveckling för att jämföra nollalternativet med
planalternativet är idag inte möjligt. För att miljöpåverkan ska klassas som betydande ska de totala utsläppen
av kväveoxider och partiklar öka eller minska med 5 % enligt Trafikverkets bedömningsgrunder.

Människors hälsa
Planen rymmer åtgärder för att avlasta tätortsmiljöer från både personbils- och godstrafik, dels genom en ny
genomfart Älmhult men också via åtgärder på Kust till kustbanan som innebär möjlighet att överföra godsoch persontrafik till järnväg längs hela stråket vilket bedöms medföra positiva effekter.
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Förbättringsåtgärder längs väg 23 genomförs i syfte att öka trafiksäkerheten och öka framkomligheten,
vilket innebär en förbättring för de som använder vägen samtidigt som en ökad hastighet åtminstone i
början av planperioden förväntas öka utsläppen till luft. Åtgärderna bedöms dock inte medföra en
trafikökning utöver den som är att vänta av samhällets utveckling i stort.
Bredare väg och mittseparering kan leda till en ökad barriäreffekt och bidra till minskad tillgänglighet i och
med att det blir svårare att korsa vägen för den som vill det. Det blir också svårare och trängre för de som
vill cykla längs vägen. I samband med mittseparerings- och korsningsåtgärder är det också viktigt att se över
hållplatslösningar för kollektivtrafik som kan eventuellt kan komma att beröras.
Med tanke på att transportbehovet i länet beräknas öka under planperioden för i både noll- och
planalternativet är det av vikt att åtgärder för ökad kollektivtrafik, cykelåtgärder samt andra avlastande
åtgärder i tätortsmiljöer kommer till stånd inom ramen för de mindre investeringarna för att få så stora
positiva effekter som möjligt på människors hälsa

Befolkning
Planen bedöms jämfört med nollalternativet i högre grad kunna bidra till förbättrade möjligheter att med
kollektivtrafik, gång eller cykel pendla till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Framförallt via de medel som
tillförs via mindre investeringsåtgärder för gång-, cykel och kollektivtrafik. Lokalt i Älmhult förbättras
förutsättningarna genom den nya genomfarten, men lika mycket i noll- och planalternativet. Se även
människors hälsa samt luft tidigare i kapitlet.

Biologisk mångfald (inklusive växt- och djurliv)
De större investeringsåtgärderna i planförslaget rör huvudsakligen åtgärder längs befintlig väg i form av
breddning och mittseparering. För aktuella vägavsnitt gäller att vägtyp och fordonsmängder redan idag
bidrar med en betydande barriäreffekt för djurlivet. Denna barriäreffekt kan komma att öka om inga
åtgärder vidtas för att tillskapa passagemöjligheter. Detsamma gäller effekten av kapacitetshöjningar på
järnvägen. Om passagemöjligheter tillskapas kan åtgärderna bidra till en förbättrad situation.
När det gäller markanspråk för byggnation föreligger risk för lokal påverkan i samband med byggnation som
hanteras bättre i enskilda projekt genom genomgång av värdefulla områden i skogsmark, odlingslandskap,
våtmarker och sjöar och vattendrag så att dessa kan undvikas och/eller skadeverkningar kan minimeras
innan och under byggnation samt drift.
Även i samband med kommande planering av mindre investeringar är det viktigt att motsvarande hänsyn
tas.

Landskap
I Trafikverkets avgränsning för bedömningsgrunden för landskap bedöms främst fysiska åtgärder som omoch nybyggnad av infrastrukturanläggningar samt drift‐ och underhållsåtgärder ge upphov till effekter.
Om föreslagna åtgärdspaket påverkar landskapets form och rumslighet på ett sätt som motverkar
möjligheten att upprätthålla landskapets karaktär och utveckla dess kvaliteter medför planen negativ
landskapspåverkan. Det omvända gäller om åtgärderna är utformade så att de går i linje med eller förstärker
de landskapskaraktärer och kvaliteter som är önskvärda att bibehålla eller utveckla.
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Utifrån planens innehåll bedöms ingen betydande påverkan bli aktuell. Det är däremot viktigt att bedöma
aspekten i kommande utrednings- och planeringssteg så att till exempel nya gång- och cykelvägar anpassas
till landskapet utifrån de kvalitéer som finns.
I avgränsningstabellen (bilaga 3) har miljöaspekten av förenklingsskäl kopplats till miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö, vilket inte riktigt motsvarar hela aspektens innebörd.

Åtgärder och uppföljning
Planens miljöpåverkan bör följas upp på olika sätt. Dels bör uppföljning göras av det faktiska
miljötillståndet i länet och av hälsoläget hos befolkningen. Uppföljning av planens miljöpåverkan kan i detta
avseende till största delen tillgodoses med den uppföljning som görs inom ramen för det nationella
miljömålssystemet. Underlag från miljömålsportalen (www.miljomal.nu) har även använts för att skapa en
uppfattning om länets nuläge gällande flertalet behandlade miljöaspekter.
Flera av planens förslag kommer att drivas vidare inom ramen för olika lagreglerade processer.
Infrastrukturutbyggnad förutsätter till exempel en omfattande planeringsprocess och juridiska prövningar
för varje enskilt objekt. Andra förslag kommer att drivas vidare inom kommunernas fysiska planering eller
genom att särskilda handlingsprogram utarbetas. I varje sådan fortsatt hantering är det viktigt att tillräckliga
miljöutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar eller motsvarande utarbetas som underlag för de
ställningstaganden som behöver göras. Uppföljning och avstämning av de tilldelade medlen för
infrastruktursatsningar görs årligen gentemot Trafikverket. Vid dessa avstämningar är det viktigt att även
följa upp planens miljömässiga intentioner.
För att följa upp effekten av planen föreslås följande indikatorer:

Klimat


Klimatpåverkande utsläpp



Energianvändning



Körsträcka per invånare

Luft


Besvär av bilavgaser



Partiklar i luft



Utsläpp av partiklar PM2,5



Kvävedioxid i luft



Kväveoxidutsläpp



(energianvändning, körsträcka med bil)
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Hälsa (inklusive buller)


Besvär av trafikbuller

Befolkning


Körsträcka med bil (även klimat)



Möjlighet att utan bil nå handel och service i tättbebyggda och/eller kollektivtrafikförsörjda
områden.



Barriäreffekter för barn, äldre och funktionshindrade i tätort.



anpassning av kollektivtrafik



möjlighet att ta sig till station/hållplats till fots och med cykel.



Längden sammanhängande g-/c-vägnät med separerade eller hastighetssäkrade korsningspunkter.



Barns, äldres och funktionshindrades möjligheter att nå natur- och grönområden utan att vara
hänvisade till att bli skjutsade med bil

Biologisk mångfald


Förekomst av barriärer per djurslag (större vilt, mindre vilt, fisk)



Förekomst av viltolyckor



Vattenförekomster med god ekologisk status
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Osäkerheter och brister
Miljöbedömningen av planen har ambitionen att redovisa de storskaliga effekter planen bedöms kunna
medföra, ibland tillsammans med satsningar i den nationella planen.
Bedömningar av konsekvenser medför alltid en viss osäkerhet. När det gäller bedömning av konsekvenser
på denna nivå är osäkerheten särskilt stor. En regional transportplan är strukturskapande med lång
genomförandetid. Effekten av de planerade åtgärderna sträcker sig långt efter att planen är genomförd.
Detta gör att det är svårt att dra några säkra slutsatser av konsekvenserna. I dagsläget går det inte att
förutspå vilken övrig utveckling som kommer att ske i samhället, vilka politiska styrmedel som kan komma,
prisutveckling på bränslen eller förändringar i den allmänna opinionen. Allt detta kan göra att de
trafikprognoser som länsplanen och MKBn grundar sig på inte kommer att slå in.
Utifrån de gränser som satts upp i miljöbedömningsgrunderna om vad som är betydande miljöpåverkan förs
i många fall ett resonemang om vilka effekter planen förväntas medföra för att på så sätt fånga upp de
aspekter som kan bli betydande. I vissa fall saknas också kunskapsunderlag om nuläget, vilket ytterligare
försvårar bedömningen. I bedömningsgrunderna listas också för flera av aspekterna ett utvecklingsbehov
som, om de genomförs, kan bidra till förbättrad kvalitet på bedömningarna till kommande transportplaner.
Även om vissa av de utpekade bristerna har högre prioritet än andra och sannolikt kommer att genomföras
under planperioden har typen av åtgärd miljöbedömts istället för enskilda objekt. För denna åtgärdsgrupp är
det angeläget att i den fortsatta planeringsprocessen se till att rätt åtgärder kommer till stånd på rätt platser.
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Icke-teknisk sammanfattning
Länstransportplanen redovisar vilka åtgärder som ska genomföras för att stärka transportsystemet under
planperioden. I Kronobergs län utgår fördelningen av medel till olika projekt från en tidigare genomförd
stråkanalys där de viktigaste förbindelserna inom och genom länet har beskrivits. Planen ska enligt lag
miljöbedömas för att det ska vara möjligt att jämföra planens miljöeffekter med ett sannolikt utfall om
planen inte genomförs. Miljöbedömningen har gjorts i huvudsak med underlag från Trafikverket som
sammanställt material om transportsystemets påverkan på miljön i bedömningsgrunder för alla miljöbalkens
relevanta miljöaspekter.
Denna miljökonsekvensbeskrivning utgör en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna som planen kan
orsaka. Framförallt bedöms planen kunna påverka utvecklingen inom miljöaspekterna klimat, människors
hälsa, luft, biologisk mångfald (inklusive växt- och djurliv) samt befolkning. Som underlag för
bedömningarna har Trafikverkets bedömningsgrunder använts som beskriver på vilket sätt infrastruktur och
dess användning påverkar miljön.
Bedömningen grundar sig på antagandet att behovet att resa och att transportera gods kommer att fortsätta
öka som det gjort hittills. Resultatet av detta kommer att skilja sig åt beroende på hur dessa resor och
transporter genomförs. Planen som helhet bedöms leda till att det blir lättare att transportera mer gods på
järnväg så att trafiken på vägarna inte behöver öka så mycket som den annars kommer att göra. Den skapar
också förutsättningar för att det ska bli lättare att åka kollektivt (både med tåg och buss) samt säkrare och
ökad cykling, vilket resulterar i effektivare energianvändning med minskade utsläpp av klimatpåverkande
koldioxid samt hälsovådliga kväveoxider och partiklar. Samtidigt innebär utbyggnad av vägar, järnvägar och
cykelbanor att mark som idag utgör livsutrymme för växter och djur går förlorade. Det är därför viktigt att
senare i planeringen av sådana projekt titta mer noggrant på var dessa miljöer finns så att de kan undvikas
eller skyddas från större skador än nödvändigt. Även i tätortsnära miljöer är det viktigt att bevara så mycket
natur- och kulturmiljöer som möjligt då de fyller ett syfte även för människors möjlighet till rekreation och
vila. Här kan åtgärder i planen även bidra till att tillgängliggöra områden som idag är svårare att nå, vilket är
positivt.
Miljömål som bedöms kunna påverkas positivt av planen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft samt God
bebyggd miljö
Risk för negativ påverkan finns för följande miljökvalitetsmål (framförallt lokalt där åtgärder genomförs):
God bebyggd miljö, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och
djurliv. För dessa mål finns dock goda möjligheter att genom hänsyn i senare planerings- och
projekteringssteg minimera konsekvenserna om åtgärdsvalsstudier resulterar i beslut att bygga om eller
bygga ny infrastruktur.
För att se om planen får önskvärd effekt utifrån de mål den tagits fram för att stödja är det viktigt att
planens genomförande och resultat följs upp. För miljöns del finns både nationell och regional uppföljning
av många indikatorer som visar på samhällets utveckling mot miljömålen att tillgå på miljömålsportalen,
www.miljomal.nu. Dessa indikatorer uppdateras med ett eller några års intervall.
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Människors hälsa

X

Ja

Potentiellt betydande
miljöpåverkan

Miljöaspekt

Regionalt
miljökvalitetsmål

Denna plan bedöms inte i stort att påverka möjligheten att nationellt eller
regionalt nå målet. Trafikolyckor är dock en bidragande orsak till spridning

Transporter bidrar till utsläpp av försurande ämnen. Den nationella
vägtrafiken har dock en marginell påverkan på försurningen av mark och
vatten. Den försurning som sker nu är främst relaterad till markanvändning
och utsläpp från sjöfart och trafik på kontinenten.

Se ovan

Risk för överskridande av miljökvalitetsnorm bedöms liten baserat på
nuläget avseende tätortsmätningar i Växjö och Ljungby (ca 17-18 μg/m3
som årsmedelvärde). Däremot klaras idag inte generationsmålets precisering
avseende PM10 i nämnda tätorter. Utanför tätorter är problemet avsevärt
mindre.

Vägtransporterna står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser.
De åtgärder som är aktuella i länsplanen har dock en marginell påverkan i
förhållande till de nationella åtgärder inom många områden som krävs för
att Sverige ska kunna klara sina klimatåtaganden.

Motiv till avgränsning

Bilaga. Avgränsning av betydande miljöaspekter kopplat mot miljökvalitetsmål
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Ej relevant för
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Mark

Miljöaspekt

Skyddande ozonskikt

Regionalt
miljökvalitetsmål

Trafikens påverkan på grundvattenkvalitén uppkommer dels genom drift av
vägar, där saltning kan bidra till saltinträngning i grundvattnet, dels kan
olyckor leda till att grundvatten förorenas av dels drivmedel eller andra
kemikalier vid olyckor vid transport av farligt gods.

Infrastruktur tar mark i anspråk och fragmenterar och utgör en barriär i
landskapet. Planen bedöms inte leda till markant ökade barriärer och
innebär inte intrång i värdefull natur av högsta dignitet. Aspekten bör dock
följas upp i kommande planeringsskede för investeringsprojekt.

Infrastruktur tar mark i anspråk och fragmenterar och utgör en barriär i
landskapet. Den påverkan planen bedöms ha på detta miljökvalitetsmål är
inte betydande och i huvudsak en effekt av trafiken som bedöms lika i nolloch planalternativ, bland annat genom spridning av föroreningar vid
exempelvis anläggning och olyckor.

Miljömålet påverkas främst av jordbruk och enskilda avlopp. Trafiken har
en marginell påverkan genom sina utsläpp av luftburet kväve.

-

-

av miljö- och hälsofarliga kemikalier i mark och vatten. Vid byggnation av
vägar och andra infrastrukturanläggningar kan förorenad mark som kräver
sanering förekomma, exempelvis i anslutning till gamla stationsområden.
Utreds i förekommande fall i kommande planeringsskede.

Motiv till avgränsning
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Miljöaspekt
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-
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MKB

Infrastrukturutbyggnad kan innebära intrång och fragmentering av
landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Ny infrastruktur kan även ha

Infrastrukturutbyggnad innebär ofta ett intrång och fragmentering av
landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Mitträcken skapar en barriär
som försvårar framkomligheten för exempelvis skogsbruksmaskiner, detta
kan även resultera i ett ökat behov av nya skogsbilvägar.

Infrastrukturen påverkar våtmarksmiljöer genom att mark tas i anspråk och
bidrar till att skapa barriäreffekter och fragmentisering av landskapet.
Nybyggnad, samt drift och underhåll kan även resultera i ändringar av de
hydrologiska förhållandena i våtmarken.

Risk för påverkan för enskilda vattenförekomster i samband med
byggnation hanteras bättre i den fortsatta planeringen av enskilda
projekt. Det är då viktigt att beakta både dricksvattentäkter i bruk
och vattentillgångar av vikt för framtida behov.

Planen bedöms ej bidra till påtagliga negativa eller positiva
konsekvenser för miljöaspekten vatten. Planen bedöms i sig inte leda
till ökad trafik jämfört med nollalternativet, vilket gör att risker
kopplande till användningen av vägen är desamma. Lokalt kan
trafiken i planalternativet öka mindre än i nollalternativet vilket
möjligen kan leda till marginella förbättringar avseende
vattenkvalitet.

Motiv till avgränsning
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Åtgärder för ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet kan förbättra

Säkerhetshöjande åtgärder på vägar, som mitträcken gör att det skapas
barriäreffekter, som kan försvåra framkomligheten för boende i anslutning
till vägen om åtgärder ej vidtas för att lösa detta.

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet kan förbättra
människors livskvalité.

Infrastruktur kan ha både negativa och positiva konsekvenser för
boendemiljön. En utbyggnad av vägnätet kan leda till en ökning av antalet
fastigheter som är bullerstörda, samtidigt som utbyggnader ofta också
resulterar i att bulleråtgärder genomförs på de fastigheter som i dagsläget är
störda.

Positiva effekter kan också nås genom att befolkningen får lättare att
transportera sig dit de ska med olika transportslag, ex. bil, cykel och
kollektivt.

I målet ryms en hållbar samhällsplanering. Åtgärder på vägar, cykelvägar
och kollektivtrafik påverkar på vilket sätt befolkningen väljer att resa, vilket
kan ha både positiva och negativa effekter på övriga miljökvalitetsmål.

Infrastrukturutbyggnad kan innebära intrång och fragmentering av
landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Påverkan kan ske både direkt
och indirekt på kulturarvet.

en påverkan på småbiotoper som skyddas av det generella biotopskyddet
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Ett rikt växt- och
djurliv

Regionalt
miljökvalitetsmål

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

Landskap

Materiella tillgångar

Miljöaspekt

X

(X)

Ja

X

Nej

Potentiellt betydande
miljöpåverkan

Ja

Översiktligt

Nej

Behandlas i
MKB

En förändrad bullernivå kan påverka hur ett område används av t ex fåglar.

Infrastruktur tar mark i anspråk och bidrar till en fragmentisering av
landskapet och barriäreffekter. Detta påverkar landskapets funktion och
hela ekosystemet. Skyddade och skyddsvärda områden kan påverkas.
Tillsammans med annan exploatering kan kumulativa effekter uppstå.

Landskapsaspekten handlar om landskapets helhet och karaktärsdrag
och bedöms inte påverkas av planens konkreta innehåll. För ännu ej
beslutade investeringar (större eller mindre) för att stärka stråken i
den riktning planen pekar ut är aspekten däremot av betydelse och
kräver fortsatt utredning inför kommande utrednings- och
planeringssteg.

Planen bedöms inte leda till att ny mark tas i anspråk på sådana
platser att kriterierna för betydande miljöpåverkan uppfylls. Inte
heller bedöms planen ge upphov till sådana mängder avfall som
avses eller väsentligt förändra möjligheten till god avfallshantering
vid befintliga anläggningar.

människors livskvalité.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 100112
Tid:

2013-08-26 kl. 13.00-14.30

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 109
Dnr
LJ
2013/
957

Remiss – Länstransportplan för Kronobergs län 20142025
Landstinget i Jönköpings län har av Regionförbundet Södra
Småland beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade
ärende.
Beslut
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår
landstingsstyrelsen besluta
att godkänna yttrandet som svar till Regionförbundet Södra
Småland.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson

Jarl Karlsson

