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Carl-Johan Sjöberg 
 
 

Regionförbundet 

Remissyttrande över förslag till regional 
transportplan för Jönköpings län 2014-2025 
 
  
Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle att yttra sig över 
Regionsförbundets förslag till Regional transportplan för Jönköpings län 2014-
2025.  

 
I dokumentet beskrivs bland annat vilken planeringsram som finns disponibel till 
satsningar på infrastruktur avseende transportsystemen såsom vägar, järnvägar 
och därtill knutna anläggningar under perioden 2014-2025. 
Av totalsumman på 1,3 miljarder kronor planeras cirka 360 miljoner kronor att bli 
avsatta för samfinansiering av järnvägsinvesteringar i nationell plan.  
 
Att genom samfinansiering påskynda en modernisering och effektivisering av 
strategiskt viktiga järnvägsstråk är positivt med tanke på de beslut som tagits av 
Landstinget i och med fastställandet av det Regionala trafikförsörjnings-
programmet. En målsättning att fördubbla resandet med tåg till 2025 förutsätter en 
avsevärd förstärkning av tågsystemens infrastruktur. 
 
Landstinget lyfter fram Götalandsbanan som en absolut prioriterad fråga och att 
det är av stor vikt att banan planeras som en helhet och att man i snar framtid 
fortsätter med planeringsarbetet för sträckan Borås-Jönköping-Linköping.  
Trafiksystem som Götalandsbanan har en mycket positiv inverkan på 
utvecklingen av de lokala och regionala buss- och tågsystemen vilket gör att 
Landstinget ser det som absolut nödvändigt att arbetet med banan påskyndas. 
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De investeringsåtgärder på Jönköpingsbanan som föreslås i det nationella 
planförslaget är ett viktigt första steg men måste genomföras tidigare än vad 
planförslaget anger. Vidare måste ytterligare kapacitetsförstärkningar planeras och 
ingå i den nationella planens slutversion. 

 

Att järnvägen Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö (Y:et) upprustas är angeläget 
och positivt. Det är även välkommet att Trafikverket planerar att starta en 
åtgärdsvalsstudie för att utreda lösningar för att sänka restiderna på sträckan samt 
öka kapaciteten. 

 
I den regionala transportplanen framgår vikten av att stärka de funktionella 
stråken så att goda effekter så som högre trafiksäkerhet, bättre tillgänglighet till 
arbete och studier samt säkrare transporter av gods blir verklighet.  
En negativ effekt av detta blir emellertid enligt transportplanen att de 
klimatpåverkande utsläppen kommer att öka då man spår en viss ökning av 
biltrafiken. 
Flera av de planerade åtgärderna inom kollektivtrafiken har en positiv 
motverkande effekt på de negativa miljökonsekvenserna, inte minst om resandet 
kan styras mot tåg som körs med elektricitet samt bussar och tåg drivna av 
förnyelsebara drivmedel.  
 
Det konstateras i transportplanen att en stor del av dagens tågtrafik i länet bedrivs 
på banor som troligtvis inte kommer att rustas upp under perioden fram till och 
med år 2025. 
De bandelar av järnvägsnätet som inte omfattas av upprustning under 
planeringsperioden och som idag trafikeras av Länstrafiken kan av resurs-, miljö- 
och kapacitetsskäl komma att ifrågasättas då möjligheten till ökat turutbud 
begränsas.  
 
Avseende de funktionella stråken konstateras det att ett antal relationer har 
orealistiskt långa restider med kollektivtrafik. 
Ett flertal åtgärder är planerade från Länstrafikens sida för att förbättra denna 
situation redan till planeringsperioden 2014-2016. Ett antal snabbusslinjer 
kommer sannolikt att introduceras för att sänka restiden på ett märkbart sätt.   
 
Utöver de ovan nämnda medlen för samfinansiering finns även medel (120 Mkr) 
avsatta för mindre investeringar i kollektivtrafik- och GC-åtgärder. I denna post 
ryms investeringar bland annat i pendlarparkeringar och smärre objekt kopplade 
till kollektivtrafiken.  
 
Totalt sett ligger den regionala transportplanen väl i linje med de mål Landstinget 
satt upp gällande kollektivtrafikens framtida utveckling i länet till år 2025. 

 
 



 

REMISSVAR 3(3) 

2013-08-19     

 
 

 

 
LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
Håkan Jansson 
Ordf landstingsstyrelsen 

 
Agneta Jansmyr 
landstingsdirektör 

 
 
 
 





Regional transportplan
JÖNKÖPINGS LÄN 2014–2025

REMISSVERSION



2   |   REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, juni 2013 
Foton: www.smalandsbilder.se. 

Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping | Besöksadress: Västra Storgatan 18 A
Tel: 036-10 75 57 | Fax: 036-10 20 16 | E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se
Hemsida: www.regionjonkoping.se | Twitter: @regionforb_jkpg

Förord ....................................................................................................3

Inledning ................................................................................................4
Bakgrund ...............................................................................................6
Process ...................................................................................................6
Regional transportplan ..........................................................................6
Sammanfattning .....................................................................................6

Jönköpings län – mitt i södra Sverige ....................................................9

Planeringsförutsättningar ....................................................................13
Nationell transportpolitik ....................................................................13
Planens omfattning och regeringens direktiv ......................................15
Nytt planeringssystem .........................................................................16
Ekonomiska ramar ...............................................................................18
Regionala utgångspunkter ...................................................................19
Strategisk miljöbedömning ..................................................................25

Länets infrastruktur och funktionella stråk ...........................................26
Järnvägsnätet ......................................................................................26
Vägnätet ..............................................................................................28
Götalandsbanan – en strategisk satsning .............................................31
Funktionella stråk ................................................................................32

Åtgärder i nationell plan ......................................................................39

Förslag till åtgärder 2014–2025 ...........................................................45
Planeringsram  .....................................................................................46
Större väginvesteringar .......................................................................47
Samfinansiering nationell plan .............................................................48
Mindre investeringar ............................................................................49
Statlig medfinansiering ........................................................................52

Ekonomisk sammanställning ................................................................53

Genomförande och uppföljning ...........................................................54

Strategisk miljöbedömning ..................................................................55

Innehåll



REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN    |   3

Framtagandet av den regionala transportpla-
nen har präglats av ett högt tempo. Orsaken är 
regeringens beslut att tidigarelägga arbetet för 
att följa processen med ny nationell plan för 
transportinfrastruktur. Att de regionala pla-
nerna arbetas fram parallellt med den natio-
nella planen underlättar diskussionerna kring 
de åtgärder där sam- och medfinansiering är 
aktuella. I vårt län har mycket av diskussionen 
kretsat kring behovet av järnvägssatsningar för 
att ytterligare kunna utveckla länets tågtrafik. 
Frågan om sam- och medfinansiering har disku-
terats livligt, viktiga beslut har tagit men en hel 
del arbete återstår.

Den regionala transportplanen har förvisso 
arbetats fram under kort tid men är väl förank-
rad då grunden till denna plan lades redan i den 
förra planen som antogs av Regionförbundets 
styrelse i juni 2010. Den regionala transportpla-
nen för 2014–2025 ska ses som en revidering 
och utveckling av den tidigare lagda planen.

Bengt Dahlqvist
Ordförande Regionförbundets styrelse

Förord

Regionförbundet har det politiska samord-
ningsansvaret för utvecklings- och tillväxtfrå-
gorna i Jönköpings län. I ansvaret för regionala 
utvecklingsfrågor är arbetet med planer för 
transportinfrastruktur en viktig del. Infrastruk-
turen har dock inget egenvärde i sig utan den 
är en förutsättning för att kunna förflytta sig 
till arbete, studie, service, fritidsaktiviteter med 
mera. Likaså behövs infrastrukturen för att 
möjliggöra transporter av varor till företag och 
konsumenter.

Infrastrukturen måste ständigt förändras och 
förnyas i takt med att nya behov och krav 
uppkommer. Den allmänna trenden är att 
gods- och persontransportarbetet ökar konti-
nuerligt. Dessa trender har sin förklaring i den 
allmänna samhällsutvecklingen där människor 
och företag successivt anpassar sig till nya för-
utsättningar. Infrastrukturen blir ett medel för 
att balansera en anpassning till uppkomna eller 
förväntade behov gentemot politiska styrmedel 
och krav på ett långsiktigt hållbart transportsys-
tem.  Det bör därför vara av nationellt intresse 
att regionen får tillräckliga medel till den regio-
nala transportplanen så att länet kan fortsätta 
utvecklas och bidra till landets tillväxt.
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Tillgänglighet skapar tillväxt
Att ett välutbyggt och fungerande transportsys-
tem är en nödvändighet i ett modernt samhälle 
är en självklarhet. Detta tydliggörs i det övergri-
pande målet för transportpolitiken som är att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-
borgare och näringsliv i hela landet.

Det övergripande målet specificeras i två jäm-
bördiga delmål. Transportsystemets funktion 
beskrivs i funktionsmålet som handlar om att 
skapa tillgänglighet för resor och transporter. 
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet samt bidra till utvecklings-
kraft i hela landet. Samtidigt måste detta balan-
seras och de negativa konsekvenser som resor 
och transporter kan medföra beaktas. Hänsyns-
målet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. 
Det är viktiga aspekter som ett hållbart trans-
portsystem måste ta hänsyn till. Transportsys-
temets utformning, funktion och användning 
ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvali-
tetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

På regional och lokal nivå är tillgängligheten i 
transportsystemet en viktig faktor för tillväxt 
och utveckling. Transportsystemet skapar till-
gänglighet genom att överbrygga de geografiska 
avstånden vilket innebär att människor och 

företag kommer närmare varandra. Ju fler po-
tentiella arbetsgivare en person har att välja på 
och ju fler möjliga arbetstagare ett företag har 
att välja på desto större chans till en bra match-
ning på arbetsmarknaden. För företagen är det 
avgörande att ha en god tillgänglighet till sina 
leverantörer och kunder både för transporter 
och personliga kontakter.

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

Genom att ansvaret för planeringen av infra-
strukturåtgärder är uppdelat på nationell och 
regionala planer innebär det att länen i respek-
tive regionalplan har möjlighet att utifrån givna 
anvisningar ge planen en regional prägel och 
prioritera den typ av åtgärder som bedöms göra 
störst nytta i länet.

För Regionförbundet Jönköpings län är detta en 
betydelsefull möjlighet att påverka utvecklingen 
i länet i önskvärd riktning, att skapa tillväxt och 
utveckling på ett ansvarsfullt sätt. Åtgärderna 
i planen syftar bland annat till att skapa funk-
tionella stråk både inom länet men lika viktigt 
mot omvärlden, att möjliggöra pendling till 
studier och arbeta och att skapa förutsättningar 
för näringslivet att utvecklas.

 

Inledning
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Tid för en bredare dialog har däremot saknats. 
Inriktningen har varit att remittera planförsla-
get i juni samtidigt som den nationella planen 
remitteras för att ge remissinstanserna rimlig tid 
att ta del av planen och lämna synpunkter.

Regional transportplan
Den nya planperioden gäller åren 2014 till och 
med 2025. Anslagen från tidigare plan är index-
uppräknade, och förlängs för åren 2022–2025 
med de genomsnittliga årliga nivåerna från 
tidigare år. Jönköpings län har i förslagsramen 
tilldelas 1 303 miljoner kronor för tidsperioden, 
vilket i medeltal innebär 108,5 miljoner kronor 
per år.

Planen är utifrån det nya planeringssystemet 
indelad i tidsintervaller, där år 1–3 är projekt 
klara att genomföras och 4–6 är planerade pro-
jekt. Från år 7 och framåt benämns åtgärderna 
som brister där åtgärdsvalsstudie ska påbörjas, 
såvida det inte är projekt som redan nu lig-
ger i något planeringsskede. Tidsindelning gör 
planeringen mer överskådlig och avsikten är att 
projekten i större utsträckning ska mogna fram 
och succesivt kopplas till finansiering.
 

Sammanfattning
Föreslagna åtgärder
Planeringsramen för Jönköpings län för perio-
den 2014–2025 uppgår till ca 1,3 miljarder 
kronor. Drygs 460 miljoner kronor eller 35 pro-
cent avsätts för större väginvesteringar, omkring 
360 miljoner kronor eller 28 procent avsätts 
för samfinansiering av järnvägsinvesteringar i 
nationell plan, ungefär 330 miljoner kronor el-
ler 26 procent avsätts för mindre investeringar. 
Till medfinansiering av kollektivtrafikåtgär-
der, miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder längs 
det kommunala vägnätet samt enskilda vägar 
avsätts 144 miljoner kronor eller 11 procent av 
planutrymmet. 

Bakgrund
I slutet av december 2012 uppdrog Regeringen 
åt länen att upprätta förslag till länsplaner för 
regional transportinfrastruktur för perioden 
2014–2025.

De åtgärder som prioriteras ska, utifrån största 
möjliga samhällsekonomiska nytta, bidra till ett 
klimateffektivt och konkurrenskraftigt trans-
portsystem för tillväxt och utveckling samt stå 
i samklang med de regionala och nationella 
målen inom transportpolitiken.

Regeringens förslag till inriktning utgår från ett 
trafikslagsövergripande synsätt. Trafikåtgärderna 
ska på bästa möjliga sätt komplettera varandra 
för att skapa ett effektivt transportssystem till 
gagn för näringsliv, medborgare och besökare. 
Ett väl fungerande transportsystem använder 
alla trafikslag på ett effektivt, säkert och miljö-
mässigt hållbart sätt.

Länsplaneupprättarna ska redovisa de remitte-
rade och sammanställda förslagen till Närings-
departementet senast den 16 december 2013.

Process
Framtagandet av den regionala transportpla-
nen har skett under de knappa tidsramar som 
regeringen i praktiken gett planupprättarna. 
Dialogen mellan Trafikverket har naturligtvis 
varit tät.

Avstämningar har skett med angränsande län. 
Regionstyrelsen har via arbetsutskottet och 
infrastrukturberedningen kontinuerligt följt och 
styrt arbetet. Samverkan har skett med länets 
kommuner och landsting på tjänstemannanivå 
främst via det så kallande infrastrukturnätver-
ket. Ett öppet seminarium med fokus på de nya 
planerna anordnades i början av maj. Samråd 
har skett inför miljöbedömningen av planen. 
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Den statliga medfinansieringen till enskilda vä-
gar är en stöttning för kostsamma investeringar 
som en enskild vägsamfällighet kan stå inför 
exempelvis byte av uttjänta broar.
 
Förväntade effekter av planen 
Den framtida infrastrukturen kommer med 
stor sannolikhet till största delen vara den-
samma som idag. Planeringen av infrastruktu-
ren handlar därför i första hand om hur den 
kan utnyttjas mer effektivt och kompletteras i 
önskvärd riktning. Genom att stärka de funk-
tionella stråken, samfinansieringen för att få till 
stånd järnvägsatsningar samt stora satsningar 
på kollektivtrafikanläggningar och gång- och 
cykelvägar förväntar sig Regionförbundet ett 
antal positiva effekter som harmoniserar med 
såväl de nationella transportpolitiska målen om 
de regionala målen. 

•	 Satsningen på de funktionella stråken ger 
högre standard både trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsmässigt vilket ökar möj-
ligheterna för fler att få arbete och tillgång 
till studier. Detta gäller för såväl kvinnor 
som män. En höjd standard gynnar också 
tillförlitligheten för godstransporter till och 

Regional transportplan för Jönköpings län 
2014–2025

Större investeringar

Samfinansiering nationell plan

Mindre investeringar

Statlig medfinansiering

Total ram: 1 303 miljoner kronor

Ekonomisk fördelning av planeringsramen på olika åtgärdskategorier

Inom större väginvesteringar ingår en kraftig 
satsning på de funktionella transportstråken 
som en nybyggnation på riksväg 47 förbi 
Holsbybrunn, en ny sträcka på riksväg 32 Sun-
neränga–Marbäck samt en ny sträckning förbi 
Bor på riksväg 27. Även återbetalning av ett 
tidigare genomfört och förskotterat projekt, v 
151 förbi Värnamo, ingår. Samfinansiering av 
järnvägsåtgärder i nationell plan innebär att vi 
bidrar med pengar från den regionala planen till 
en satsning för att höja kapacitet och hastighet 
och elektrifiering på ett viktigt järnvägsstråk i 
länet, (Vaggerydsbanan och Halmstad–Nässjö, 
järnvägsdelen Nässjö–Värnamo).

Bland mindre investeringar ingår bland annat 
åtgärder i form av hållplatser och pendlarpar-
keringar för att utveckla kollektivtrafiken och 
gång- och cykelvägar längs statliga vägar, mittse-
parering i befintlig sträckning på de trafikinten-
siva stråken och trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
samt mindre framkomlighetsåtgärder på hela 
det regionala vägnätet. Statlig medfinansiering 
(tidigare kallat bidrag) är satsningar på den del 
av vägnätet som inte är statligt. På det kommu-
nala vägnätet ska pengarna användas till kollek-
tivtrafikåtgärder samt gång- och cykelåtgärder. 
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Framtida utmaningar och behov
Satsningar på infrastruktur har en avgörande 
betydelse för tillväxt och utveckling både i riket, 
länet och den enskilda kommunen. Trots de 
satsningar som genomförs under planperioden 
är den samlade slutsatsen att endast en bråk-
del av de sammanlagda behoven och bristerna 
kan åtgärds. På de funktionella stråken kom-
mer det fortfarande finns långa sträcker med 
bristande standard. På stora delar av länets 
järnvägsnät kommer inga upprustningar att 
ske under planperioden vilket innebär att den 
låga standarden består. Eftersom pengarna i 
den regionala planen är begränsade innebär det 
att på en stor del av länets vägar kommer inga 
åtgärder att genomföras. Många av de samman-
bindande stråken (främst vägar med vägnum-
mer på 100-serien) har en viktig funktion för 
bland annat pendling och godstransporter. På 
dessa stråk är endast ett fåtal åtgärder planerade. 
Hur dessa stråk ska hanteras är en viktig fråga 
att arbeta med inför framtiden och kommande 
planrevideringar.

från länets företag. Satsningen kommer 
också att gynna trafiksäkerheten i form av 
färre döda och skadade. Här förväntas dock 
en ökning av klimatpåverkande utsläpp då 
det kommer att leda till en viss ökning av 
biltrafiken.

•	 Samfinansieringen av åtgärder i nationell 
plan möjliggör viktiga investeringar på 
länets järnvägar. Genom ökad kapacitet och 
högre standard på järnvägarna möjliggörs 
en ökning av både gods- och persontrafi-
ken. Ett ökat kollektivt resande med tåg 
kommer att leda till en positiv regional 
utveckling med fler jobb och ökad sys-
selsättning samt minskad klimatpåverkan. 
Järnvägssatsningen ger förutsättningar för 
överflyttning av godstransporter från väg 
till järnväg vilket förväntas ge positiva ef-
fekter ur klimatsynpunkt.

•	 Genom att satsa på hållplatser med pend-
larparkeringar och gång- och cykelvägar 
skapas förbättrade resmöjligheter och fler 
får möjligheten att välja ett klimatsmart 
transportsätt, vilket förväntas leda till mins-
kade utsläpp av växthusgaser. Satsningen 
innebär också en väsentligt förbättrad 
trafiksäkerhet.

•	 Genom att medfinansiera satsningar längs 
det kommunala vägnätet för främst kollek-
tivtrafik samt gång och cykel skapas säkra 
och attraktiva trafikmiljöer i våra tätorter. 
Även dessa åtgärder förväntas ge en positiv 
klimatnytta.
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Jönköpings län – mitt i södra Sverige

I många sammanhang beskrivs Jönköpings län 
utifrån dess läge mitt i södra Sverige. I inled-
ningen av det regionala utvecklingsprogrammet 
från 2008 står det exempelvis, ”Jönköpings län 
har ett strategiskt läge mellan de tre storstads-
regionerna, där vägar, järnvägar och flygplats 
knyts ihop till ett dynamiskt transport- och 
logistikcentrum. Vi har nära både till Öster-
sjöregionen och Västsverige och vi har nära till 
kontinenten”. För att fullt ut kunna utnyttja 
länets lägesenergi fordras en högvärdig och väl 
fungerande infrastruktur både inom länet och i 
kopplingen med omvärlden.

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

Även befolkningsmässigt tillhör länet de större 
länen, dock är skillnaden mellan de tre stor-
stadslänen och övriga län stor. Av länets knappt 
340 000 invånare bor över 75 procent i tätor-
ter1. Av länets tätorter är det dock endast en 
som har över 20 000 invånare. Ett antal kom-
munhuvudorter har över 10 000 invånare och 
totalt finns det över 80 tätorter i länet.

För att beskriva hur väl integrerade olika om-
råden är med varandra används olika statistiska 
begrepp som lokala arbetsmarknadsregioner 
eller funktionella analysregioner.

1 Ort med minst 200 invånare i samlad bebyggelse med 
normalt högst 200 meter mellan husen.

Funktionella analysregioner är en geografisk 
indelning av Sverige som infördes av Nutek 
numera Tillväxtverket. En FA-region är en re-
gion, inom vilken människor kan bo och arbeta 
utan att behöva göra alltför tidsödande resor. 
Indelningen baseras på prognoser av arbets-
pendlingen över kommungränser. Om mer än 
7,5 procent av den förvärvsarbetande befolk-
ningen i en kommun dagligen pendlar till andra 
kommuner så grupperas kommunen samman i 
samma FA-region som den grannkommun till 
vilken de flesta pendlar.

Vid indelningen av FA-regioner tar man hänsyn 
till tendenser i pendlingsutvecklingen för att 
skapa en indelning som kan användas under en 
längre period. Den senaste revideringen genom-
fördes 2005 vilket resulterade i att riken delas in 
i 72 FA-regioner.
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Länets kommuner ingår i sammanlagt fyra 
olika FA-regioner. Som jämförelse kan nämnas 
att hela Östergötland, förutom Ydre kommun, 
utgör en sammanhängande FA-region.

FA-regioner. Källa: Regionalt utvecklingsprogram 
för Jönköpings län, 2008

Matchningen på arbetsmarknaden underlättas 
självklart ju fler arbetstillfällen och potenti-
ella arbetstagare som finns inom räckhåll. På 
motsvarande sätt är små arbetsmarknader och 
kommuner som inte är integrerade i en större 
region extra sårbara. Att arbetsmarknaderna 
i länets kommuner fortsätter att integreras 
både med varandra och med angränsande 
arbetsmarknader är en avgörande fråga för den 
långsiktiga utvecklingen. Infrastrukturens roll i 
samanhanget är självklart avgörande. Att skapa 
funktionella stråk, på både järnväg och väg, som 
binder samman de olika delarna av länet och 
kopplar samman länet med omvärlden är en av 
huvudfrågorna i infrastrukturplaneringen.

Länets läge och ortstruktur innebär att de finns 
kontaktbehov i alla riktningar, både när det gäl-
ler arbetspendling, studie- och fritidsresor likväl 
som för transporter av gods. 

Den befintliga infrastrukturen i länet är ut-
gångspunkten när, utifrån given ekonomisk 
ram, åtgärder ska prioriteras i den långsiktiga 
transportplaneringen. Som har beskrivits i 
många sammanhang har Jönköpings län en väl 
förgrenad järnvägsinfrastruktur som når stora 
delar av länet. För att länet till fullo ska kunna 
utnyttja järnvägarna för personresor och gods-
transporter krävs att järnvägsinfrastrukturen 
håller en god standard. För stora delar av länets 
järnvägar är så inte fallet idag.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
beskriver Länstrafiken i Jönköpings län planer-
na för en kraftig utveckling av tågtrafiken både 
inom länet och tillsammans med grannlänen. 
Syftet med satsningen är att stödja den regio-
nala utvecklingen och öka andelen kollektivtra-
fikresenärer. Satsningen begränsas dock av de 
brister som finns i länets järnvägsinfrastruktur 
både vad det gäller standard och kapacitet. 
Detta är ett exempel på sambanden och be-
roendet mellan olika funktioner och aktörer i 
transportsystemet.
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då förbättrade kommunikationer ger större 
arbetsmarknader.

I länet finns idag fem omlastningscentraler 
för gods mellan väg och järnväg; Stockaryd, 
Båramo, Gamlarp, Ljungarum och Torsvik. 
Terminaler är nischade med bland annat inrikt-
ning mot skogliga råvaror, vagnslast, biobränsle, 
container och trailer.

Det är angeläget och nödvändigt att investe-
ringar görs för att främja att mer gods överförs 
från väg till järnväg. Det är angeläget att kapaci-
tet och standard stärks på de regionala banorna, 
i första hand Jönköpingsbanan och Y:et (Vag-
gerydsbanan och HNJ-delen (Halmstad–Nässjö 
Järnväg) Nässjö–Värnamo). Samtidigt finns det 
stora behov i anslutning till terminalerna både 
i bättre järnvägsanslutningar, exempelvis nya 
växlar samt i anslutande väginfrastruktur.

Tätorter och infrastruktur i Jönköpings län. Källa: Regional transportplan för Jönköpings län 2010–2021

Jönköpings län – ett transport- 
och logistiklän
Jönköpings län har en mycket framgångsrik in-
dustri- och logistiknäring. Att dessa företag ges 
möjlighet att utvecklas och växa är avgörande 
för tillväxten både i länet och i riket. 

För företagen är det viktigt att samspelet mel-
lan flyg, sjöfart, väg- och järnvägstransporter 
fungerar. Därför är kopplingen både till länets 
terminaler och flygplats viktig men även kopp-
lingen till terminaler, flygplatser och hamnar i 
övriga landet är betydelsefullt.

I Jönköpings län finns några av landets största 
logistikområden och terminaler som genererar 
tusentals arbetstillfällen. Investeringar i bättre 
infrastruktur ökar konkurrenskraften för dessa 
företag, både genom bättre transportmöjlig-
heter och genom bättre kompetensförsörjning 
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Regionala flygplatser ger tillväxt
Efterfrågan på transporter brukar kallas en 
härledd efterfrågan, eftersom den kan härledas 
tillbaka till de behov som andra sektorer i eko-
nomin har beträffande transporter. Då trans-
porter är en verksamhet som krymper anstånd i 
tid och rum innebär en förbättring i transport-
infrastrukturen sänkta kostnader och priser för 
användarna av transporttjänster vare sig de rör 
sig om personresor eller godstransporter.

Av dessa anledningar kan transportkostnader 
påverka lokaliseringen och den rumsliga kon-
centrationen av ekonomiska aktiviteter i regio-
ner och städer. Detta generella samband gäller 
inte minst för flygplatser, därför är det viktigt 
att se värdet av en regional flygplats i ett större 
samanhang och inte enbart till de kostnader 
och intäkter som genereras på själva flygplatsen. 

Det finns även anledning att tro att flygplaster 
kommer att spela en större roll framöver än vad 
de gjort hittills, i takt med att marknader blir 
mer globala och en allt större del av ekonomin 
baseras på kunskap.

I en nyligen presenterad rapport från Interna-
tionella Handelshögskolan i Jönköping beskrivs 
effekterna av Jönköping Airport för länet 
utifrån två prognoser. Prognoserna beskriver 
utvecklingen på tio års sikt med respektive utan 
flygplats. Skillnaden för fallet då det finns en 
flygplats i länet är ungefär 3 200 fler arbetstill-
fällen och en bruttoregional produkt som är 
2 100 miljoner kronor större än i ett scenario 
utan flygplats.



REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN    |   13

eftersom åtgärder som inverkar på att nå de 
miljöpolitiska målen innefattar överförande av 
korta bilresor till cykel, vilket också har positiv 
påverkan på hälsa.

Kapacitetsutredningen Transportsystemets be-
hov av kapacitetshöjande åtgärder (Trafikverket, 
publikation 2012:101) utgör ett viktigt under-
lag till regeringens infrastrukturproposition och 
åtgärdsplaneringen. Den fastslår att samtidigt 
som såväl person- som godstransporterna för-
väntas öka kraftigt till år 2050, finns det stora 
kapacitetsbrister i transportsystemet. Bristerna 
är störst i storstadsregionerna och på starkt trafi-
kerade järnvägar och vägar. Att öka kapaciteten 
och minska trängseln ligger i ökad kollektivtra-
fik och i cykel- och gångtrafik. För godstrafiken 
prioriteras åtgärder inom ett strategisk utpekat 
nät av vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och 
kombiterminaler.

Nationella transportpolitiska mål 
Riksdagen antog nya transportpolitiska mål år 
2008. Det övergripande målet för transportpo-
litiken är att säkerställa en samhällsekonomisk 
effektiv och långsiktigt hållbar transportför-
sörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet. Regeringen och riksdagen betonar 
därmed att det övergripandet målet är en god 
tillgänglighet för hela landet och att detta ska 
ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. De trans-
portpolitiska målen ställer således stora krav på 
utformningen och användningen av transport-
systemet.

Planeringsförutsättningar

Nationell transportpolitik
Regeringen har i sitt direktiv till länsplane-
upprättarna framhållit vikten av att anpassa 
transportsystemet och tillhörande infrastuktur 
till de krav som en långsiktigt hållbar utveck-
ling ställer, såväl ekonomiska, miljömässiga 
och sociala. Åtgärderna ska riktas mot att skapa 
”förutsättningar för ett kapacitetsstarkt, robust, 
säkert, tillgängligt och hållbart transportsystem 
som tillgodoser näringslivets och medborgarnas 
behov av arbetspendling och av godstransporter 
i alla delar av landet”. Vidare ska de viktigaste 
stråken stärkas för att främja hållbara arbets- 
och godstransporter. Länsplaneupprättarna ska 
därtill i sin prioritering inta ett länsöverskridan-
de, nationellt och internationellt perspektiv.

I propositionen ”Investeringar för ett starkt 
och hållbart transportsystem” 2012/13:25 
presenteras regeringens ställningstagande, samt 
förutsättningar och utgångspunketer för den 
fortsatta infrastrukturplaneringen, som särskilt 
ska beaktas vid val och prioriteringar av åtgär-
der under arbetet med den regionala trafikpla-
neringen.

Propositionen syftar till att skapa en sam-
hällsekonomiskt effektiv och långsiktigt håll-
bar transportförsörjning. Detta för att skapa 
tillväxt, livskvalitet och välfärd i hela landet. 
Vägledande är att skapa goda möjligheter till 
arbetspendling genom att arbeta bort flaskhalsar 
och öka kapaciteten, samtidigt som klimat- och 
miljömålen måste beaktas.

Den nationella transportplanen samt länspla-
nerna för regional transportinfrastruktur ska 
vara trafikslagsövergripande. Ett trafikslagsöver-
gripande synsätt på infrastrukturen är angeläget 
för att kunna uppfylla de transportpolitiska 
målen. Ett välfungerande transportsystem inne-
fattar att alla trafikslag var för sig ska fungera 
väl, men ska därtill kunna samverka med andra 
trafikslag för att hela resan eller transporten 
ska kunna fungera optimalt. Det är viktigt att 
cykel ses som ett eget trafikslag bland annat De transportpolitiska målen. Källa: Trafikverket
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Transportsystemet ska således skapa god till-
gänglighet på ett trafiksäkert sätt samtidigt som 
det ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås 
och bidra till ökad hälsa. Det övergripande 
målet preciseras i ett funktionsmål om tillgäng-
lighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö 
och hälsa:
•	 Funktionsmålet: Transportsystemets 

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

•	 Hänsynsmålet: Transportsystemets utform-
ning, funktion och användning ska anpas-
sas till att ingen dödas eller skadas allvarligt, 
bidra till att det övergripande generations-
målet för miljö- och miljökvalitetsmålen 
nås samt till ökad hälsa. 

De svenska och europeiska klimatmålen
De svenska och europeiska klimatmålen skiljer 
sig ganska mycket åt, åtminstone fram till år 
2030, där de svenska målen är betydligt tuffare. 
I tabellen nedan redovisas EU:s klimatmål och 
målen för den svenska transportsektorns utsläpp 
av klimatgaser som de tolkas av Trafikverket i 
Kapacitetsutredningen 2012.

EU:s färdplan för klimat2   
EU:s vitbok för transporter3

Klimatmålen i den svenska transportsektorn4  

2030 Mål för transportsektorns utsläpp 
av klimatgaser: Minus 20 procent till 
2030 jämfört med 2008

Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av 
Trafikverket tolkat som åtminstone 80 procent 
lägre användning av fossilenergi till vägtranspor-
ter jämfört med 2004

2050 Mål för transportsektorns utsläpp 
av klimatgaser: Minus 70 procent till 
2050 jämfört med 2008 

Transportsektor n ska bidra till det nationella 
miljökvalitetsmålet för begränsad klimatpåver-
kan. Visionen om att Sverige inte ska ha några 
nettoutsläpp av klimatgaser 2050 innebär att 
transportsektorns utsläpp bör vara nära noll

2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN (2011) Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050
3 EUROPEISKA KOMMISIONEN (2011) VITBOK, Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – 
ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem
4 Prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter, Prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat och 
energi politik

Utifrån de trafikprognoser som Trafikverket 
presenterar i Kapacitetsutredningen och de 
krav på fordon och drivmedel som är beslutade 
kommer utsläppen av klimatgaser att ligga på 
ungefär dagens nivå fram till år 2030. Om inga 
ytterligare åtgärder vidtas kommer utsläppen 
sedan att öka fram till år 2050. I diagrammet på 
nästa sida visas förväntad utveckling av utsläpp 
av klimatgaser med beslutade åtgärder jämfört 
med de svenska och europiska klimatmålen. 
(Index 2004 = 100). 

Effektivare fordon ur energisynpunkt och en 
ökad andel förnybar energi kan bidra till att 
nå klimatmålen men kommer inte att räcka. 
Det måste till åtgärder av olika slag som leder 
till minskad biltrafik. För att nå klimatmålen 
behövs det ställas krav på samhällsplaneringen 
samt ökade inslag av ekonomiska och adminis-
trativa styrmedel. I Trafikverkets klimatscenario 
i kapacitetsutredningen måste personbilstra-
fiken minska med cirka 20 procent till 2030. 
Lastbilstrafiken får inte öka men målen kan 
klaras med oförändrat trafikarbete. Med tanke 
på de prognoser som Trafikverket tagit fram är 
det en mycket stor utmaning att förändra våra 
resor och transporter på ett sådant sätt att en 
uppfyllelse av klimatmålen blir möjlig.
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Förväntade utsläpp av klimatgaser med beslutade åtgärder jämfört med de svenska och euro-
peiska miljömålen, index 2004 = 100. Källa: Trafikverkets kapacitetsutredning, 2012

Planens omfattning och regering-
ens direktiv
Arbetet med länsplanerna utgår från förord-
ningen (1997:263) om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur som anger vilka åtgärder 
planerna får omfatta. Dessa är bland annat:
•	 Investeringar i statliga vägar som inte är 

nationella stamvägar 
•	 Åtgärder som kan påverka transportefterfrå-

gan och val av transportsätt samt åtgärder 
som ger effektivare användning av befintlig 
infrastruktur 

•	 Investeringar och förbättringsåtgärder för 
vilka Trafikverket har ansvaret enligt för-
ordningen (2009:236) om en nationell plan 
för transportinfrastruktur 

•	 Åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt 
förordningen (2009:37) om statlig medfi-
nansiering till vissa regionala kollektivtra-
fikanläggningar med mera. 

Av regeringens uppdrag och direktiv (regerings-
skrivelse 2012/13:119) framgår bland annat 
följande:

•	 Planeringen ska utgå från de transport-
politiska målen genom att vara samhälls-
ekonomiskt effektiv, bidra till begränsad 
klimatpåverkan samt bidra till optimal 
användning av transportsystemet

•	 Fyrstegsprincipen ska vara vägledande
•	 Nuvarande planer är utgångspunkten
•	 Användningen av befintligt transportsystem 

bör optimeras före nybyggnation
•	 Inriktning mot de viktigaste stråken för att 

stärka sträckor som är betydelsefulla för 
hållbar arbetspendling, viktiga transportle-
der för näringslivet och gränsöverskridande 
transporter

•	 Samlade effektbedömningar av föreslagna 
åtgärder ska genomföras

•	 Redovisning av hur mycket medel som 
satsas på cykelåtgärder

•	 De regionala ramarna ska användas för 
utveckling av länets transportinfrastruktur. 
Det förutsätts att länsplaneupprättarna i 
sina prioriteringar utgår från ett länsöver-
skridande och ett nationellt perspektiv.
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Nytt planeringssystem
Under 2012 fattades beslut om ett nytt plane-
ringssystem baserat på propositionen Plane-
ringssystem för transportinfrastruktur (Prop. 
2011/12:118).

Syftet med det nya planeringssystemet är att 
göra processen mer effektiv och att förkorta 
ledtiderna. Det nya planeringssystemet påverkar 
både den fysiska och ekonomiska planeringen. 
Den ekonomiska planeringen kommer att 
knyta infrastrukturplaneringen tydligare till den 
statliga budgetprocessen. 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. År 1–3 (2014–2016 i 
den nya planen) är projekt som anses klara för 
byggstart. Här är även de ekonomiska ramarna 
fastställda. 

År 4–6 (2017–2019) är projekt som är pla-
neringsklara och väntar på att flyttas upp till 
grupp År 1–3. År 7–12 beskrivs som projekt 
som inte är klara för byggstart då de inte är 
utredda eller där finansiering inte ännu är fullt 
klarlagd. Dessa ska istället beskrivas som namn-
givna brister.

Indelning i kategorier. Källa: Trafikverket, handbok för Åtgärdsvalsstudier

Det nya planeringssystemet innebär att den 
fysiska planeringen sker i en sammanhållen pro-
cess i stället för som tidigare, en process i flera 
steg (förstudie, utredning och plan) samt att en 
förberedande studie görs inom ramen för den 
långsiktiga ekonomiska planeringen. Denna 
kallas åtgärdsvalsstudie.

Åtgärdsvalsstudier
Det nya planeringssystemet innebär att det uti-
från ett identifierat problem eller uppkommet 
behov ska föras en bred strukturerad dialog om 
altenativa lösningar utifrån fyrstegsprincipen.

Åtgärdsvalsstudien ger underlag för en priori-
tering av effektiva lösningar inom ramen för 
tillgängliga resurser och bidrar till vidareutveck-
ling av hela transportsystemets funktion som 
en del i en hållbar samhällsutveckling. De ska 
ses som ett förberedande steg i valet av åtgärder. 
Den kan, kopplad till fyrstegsprincipen, bidra 
till tydligare metodik för de tidiga planerings-
stadierna. Det kan innebära en arena för dialog 
för berörda aktörer, där också lösningar kan 
framkomma som inte direkt har med trafik och 
transporter att göra.

Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan 
och val av transportsätt (steg 1 i fyrstegsprinci-
pen) har hittills saknat en naturlig finansiering. 
I planen kan nu steg 1, åtgärder från genomför-
da åtgärdsvalsstudier, prioriteras och finansieras 
vilket kan var viktigt i de fall studien inte alls 
eller i närtid leder vidare till en investering.
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Steg i planeringen. Källa: Trafikverket, handbok för Åtgärdsvalsstudier

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

 

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

Illustration av fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket
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•	 281 miljarder kronor till utveckling av 
transportsystemet. Av dessa avsätts 35 
miljarder kronor till de regionala planerna 
varav 1,3 miljarder kronor till Jönköpings 
län.

Den preliminära planeringsramen för Jönkö-
pings län för åren 2014–2025 är 1 303 miljoner 
kronor, vilket ger i snitt ungefär 108 miljoner 
kronor per år.

Ekonomiska ramar
Den ekonomiska ramen för trafikslagsövergri-
pande åtgärder i den statliga transportinfra-
strukturen med mera under planeringsperioden 
2014–2025 ska uppgå till 522 miljarder kronor 
och omfattar följande delar: 
•	 86 miljarder kronor till drift, underhåll och 

reinvestering av statliga järnvägar 
•	 155 miljarder kronor för drift och under-

håll av statliga vägar inklusive bärighet, 
tjälsäkring och rekonstruktion av vägar 
samt statlig medfinansiering av enskilda 
vägar 

Ekonomisk fördelning av total ram under planeringsperioden

Planeringsperiod 2014-2025

DoU Järnväg

DoU Väg

Utveckling Nationell plan

Utveckling regionala planer

varav Jönköpings län

Total ram: 522 miljarder kronor
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för de fyra delstrategierna, givet omvärldens 
utmaningar och möjligheter samt regionens 
förutsättningar, tillgångar och hinder. Det är 
mot dessa som insatser ska riktas. Det är här 
som hävstängerna för utveckling finns. Det är 
genom de identifierade framgångsfaktorerna 
som vi ska verka för att nå målen i samtliga fyra 
delstrategier.

För framgångsfaktorn kommunikationer anges 
följande:
•	 Väl fungerande kommunikationer inom 

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

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

Regionala utgångspunkter
RUS
I juni 2013 fattade Regionförbundets styrelse 
beslut om en ny Regional utvecklingsstrategi för 
Region Jönköping. Den regionala utvecklings-
strategin (RUS) är en vägvisare för regionens, 
det vill säga Jönköpings läns, samlade utveck-
lings- och tillväxtarbete. Strategin pekar ut vad 
som krävs för att Region Jönköping ska bli en 
framgångsrik och växande region till år 2025.
Visionen för Region Jönköping utgår från den 
potential och de förutsättningar som finns i 
regionen. 

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

Den regionala utvecklingsplatt-
formen. Källa: RUS – Regional 
utvecklingsstrategi för Region 
Jönköping » 2025

MÅLOMRÅDE: Livsmiljö
En global livsmiljö som präglas av ekologiskt, socialt 

och kulturellt ansvarstagande

MÅLOMRÅDE: Näringsliv
En konkurrenskraftig industriregion och ett breddat

näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag

VISION: Region Jönköping skapar kraft
Långsiktigt mål: En snabbare, öppnare och smartare Region Jönköping
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•	 De större godsnoderna – hamnar och 
kombiterminaler, är målpunkter och om-
lastningsplatser för varor och gods mellan 
järnväg, väg och sjöfart. Idag sker mycket 
av godstransporterna genom länet på väg. 
Det finns potential att öka andelen gods 
som transporteras via järnväg och kopp-
lingen till hamnarna kan bli bättre.

•	 Turismområdena - Besöksnäringen är en 
bransch som har en mycket stor tillväxtpo-
tential. I länet finns flera stora besöksmål 
samtidigt som en stor del av branschens 
målpunkter finns utspridda över länets hela 
geografi.

Stråken som identifierades i systemanalysen 
är grunden i det fortsatta arbetet. Denna bild 
måste kompletteras med behov som identifie-
ras. Målpunkter, i och utanför vårt län, som 
växer och genererar ökade trafikströmmar måste 
beaktas. Den växande trafiken till och från han-
delscentrat Ullared kan vara ett sådant exempel.

Regional systemanalys för Östra  
Götaland
De fem länen i östra Götaland; Kalmar, 
Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Öster-
götlands län, upprättade 2008 en gemensam 
systemanalys för transportinfrastrukturen. Sys-
temanalysen ger en samstämmig bild av vad de 
ingående regionerna då såg, och fortfarande ser, 
som strategiskt för ett hållbart transportsystem: 
regionförstoring, attraktiv kollektivtrafik, väl 
utvecklat nätverk av vägar och järnvägar samt 
utveckling av förbindelserna med de expande-
rande marknaderna runt Östersjön och vidare 
österut.

Systemanalysen identifierade tolv viktiga stråk 
för östra Götaland som grundar sig i tre viktiga 
samband: 
•	 Mellan högskoleorterna – dessa orter utgör 

motorer för arbetsmarkanden. För Jönkö-
pings län handlar detta om kontakter i flera 
olika riktningar.

Noder och stråk i östra Götaland. Källa: Systemanalys för östra Götaland
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För att främja den regionala utvecklingen och 
möjliggöra en fortsatt integrering av länets 
arbetsmarknader konstateras programmet att 
restiden har stor betydelse främst i pendlings-
starka lägen. Baserat på detta ska trafiken plane-
ras utifrån följande riktvärden:
•	 Länscentra. Här eftersträvas en restid om 

max 60 minuter. För att åstadkomma detta 
kan snabb-eller direkttrafik utan stopp och 
byten komma att prövas.

•	 Angränsande kommuncentra under 45 
minuter.

Dessa riktvärden för trafiken ställer stora krav 
både på infrastrukturen och på planeringen av 
hållplatser och bytespunkter.

För att åstadkomma angiven resandeökning 
kommer en lång rad åtgärder att behöva vidtas. 
Huvuddelen av ökningen förväntas ske genom 
följande åtgärder:
•	 Jönköpings kommuns fastställda ”Hand-

lingsprogram för kollektivtrafiken”, främst 
avseende stadstrafiken, förverkligas. I detta 
anges målsättningen att antalet kollektiv-
trafikresor/invånare (exkl. resor till och 
från skolan) ska fördubblas med 2007 som 
basår. Då gjordes 85 resor/invånare.

•	 Ökad turtäthet, korta restider samt nya di-
rekt-/snabblinjer med regionbussarna ökar 
resandet med cirka 1,2–1,3 miljoner resor 
eller cirka 25 procent fram till 2025.

•	 Tågtrafikens antal resor fördubblas till 
2025. En sådan resandeökning förutsät-
ter investeringar i järnvägsinfrastrukturen 
främst för högre hastighet mellan (Fal-
köping) Jönköping – Nässjö och mellan 
Jönköping – Värnamo

•	 Effektivisering och omprioritering av 
befintlig trafik. Effektivisering, bland annat 
genom högre beläggningsgrad i befintlig 
trafik och omprioritering, till exempel 
genom att trafik med lågt resande flyttas till 
en linje med bättre resandeunderlag.

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

För området transporter finns ett antal etapp-
mål:
•	 År 2030 ska Jönköpings län ha en fordons-

park som är oberoende av fossila bränslen.
•	 År 2020 drivs majoriteten av alla nya bilar 

och kollektivtrafiken med fossilfria drivmedel.
•	 År 2020 finns i länet både stora och små 

biogasanläggningar, tankställen för biogas 
och elenergi i varje kommun.

•	 År 2015 har andelen resor som sker med 
kollektivtrafik eller cykel ökat med 15 
procent och till år 2020 med 20 procent 
jämfört med år 2002 genom att samhällets 
aktörer (kommun, stat, länstrafik, arbetsgi-
vare) tillhandahåller och främjar attraktiva 
alternativ som är tillgängliga för alla.

•	 År 2015 ska koldioxidutsläppen från trans-
portsektorn i Jönköpings län vara minst 10 
procent lägre än år 2002.

Regionalt kollektivtrafikprogram
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
anges fem centrala målsom ska vara uppnådda 
till år 2025. Dessa rör resandel, kundnöjdhet, 
tillgänglighet för funktionsnedsatta, självfinan-
sieringsgrad samt miljö/hållbart samhälle.

För resande anges till 2025 målet: 60 procent 
resandeökning jämfört med 2011 till sam-
manlagt 25 miljoner resor. För miljö/hållbart 
samhälle är målet att 2025 drivs all kollektivtra-
fik med förnyelsebara drivmedel och trafikens 
totala energiförbrukning/km har minskat med 
minst 20 procent.
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Målbild för kollektivtrafiken 2025. Källa: Regionalt trafikförsörjningsprogram i Jönköpings län

För att kollektivtrafiken i länet ska uppnå 
angivna miljömål där länets buss- och tågtrafik 
enbart drivs med förnyelsebara drivmedel senast 
2025 krävs bland annat att:
•	 Vid kommande upphandlingar ställs 

tydliga krav på att i princip 100 procent av 
de fordon som upphandlas ska driva med 
förnyelsebara drivmedel.

•	 Elektrifiering av järnvägen mellan Jönkö-
ping och Värnamo möjliggör att de diesel-
drivna tågen på sträckan ersätts med fordon 
som drivs med så kallad grön el.

•	 Fortgående förarutbildning i körteknik.

De tuffa miljömålen kräver ett antal ställnings-
taganden inför framtiden bland annat hur die-
seldrivna tåg ska ersättas. En stor del av dagens 
tågtrafik bedrivs på banor som troligtvis inte 
kommer att elektrifieras under perioden fram 
till och med år 2025. Hur trafiken på dessa 
stråk ska bedrivas framöver är en stor utmaning 
och ett strategiskt vägval. Kommer nya fossilfria 
drivmedel för tågen att finnas tillgängliga eller 
finns det andra lösningar?
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Regional transportplan för Jönköpings 
län 2010–2021
I den regionala transportplanen för Jönköpings 
län 2010–2021 är inriktningen att åstadkomma 
ett snabbare, öppnare och smartare län, detta 
genom att satsa på funktionella stråk och ett 
transportsystem för alla. Inom den tilldelade 
ramen, 1 236 mkr, görs en kraftfull satsning på 
både mittseparering och nybyggnation längs 
de utpekade stråken vilket tar oss snabbare från 
en del av länet till en annan. Genom många 
betydelsefulla mindre åtgärder underlättas både 
näringslivets transporter och invånarnas dagliga 
resor.

Principer för sam- och medfinansiering
I infrastrukturpropositionen Investeringar 
för ett starkt och hållbart transportsystem 
(2012/13:25) och i direktiven för åtgärdspla-
neringen tydliggörs principerna för sam- och 
medfinansiering.

Samfinansiering innebär att den regionala och 
nationella planen samverkar i att finansiera ett 
projekt. Medfinansiering innebär att kommuner 

Hållplatsstrategi
För att öka det kollektiva resandet är det viktigt 
att planera ur ett ”hela-resan-perspektiv”. 
Attraktiva och välfungerande bytespunkter är 
en viktig del i reskedjan och har därför en stor 
betydelse för ett ökat kollektivtrafikresande ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Idag saknas en samlad 
strategi för utformning och placering av håll-
platser och bytespunkter i länet. Under våren 
2013 har Länstrafiken, i samråd med Läns-
styrelsen, Trafikverket och Regionförbundet, 
utarbetat en hållplatsstrategi för länet.

En strategi för hållplatsinvesteringar krävs för 
att få kunskap om hur stora investeringsbeho-
ven är, sett över en period som är kopplad till 
det regionala trafikförsörjningsprogrammet, 
som antagits av Landstinget i Jönköpings län, 
samt den regionala transportplanen.

Strategin berör främst åtgärder kopplade till den 
regionala busstrafiken. Strategin omfattar både 
principer och åtgärdsförslag för högfrekvente-
rade hållplatsanläggningar och där till kopplad 
infrastruktur i de större trafikstråken i Jönkö-
pings län.

Regional transportplan för Jönköpings län 2010-
2021

Större väginvesteringar

Mindre investeringar

Marknadsanpassningspott

Bidrag

Total ram: 1 236 miljarder kronor

Ekonomisk fördelning i Regional transportplan för Jönköpings län 2010–2021
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När behovet av ny gång- och cykelväg ska bedö-
mas måste potentialen till ökad cykling vara en 
tungt vägande faktor. Förutom vägens hastig-
het, trafikmängd och utformning, måste stor 
vikt läggas vid tätorternas storlek och inbördes 
avstånd. Om avståndet är betydligt längre än 
10 km mellan aktuella orter är potentialen till 
ökad cykling oftast begränsad. Huvudinriktning 
i planen för planering av gång- och cykelvä-
gar längs statliga vägar är 50/50-finansiering, 
det vill säga berörd kommun bidrar med 50 
procent av plankostnaden. Med utgångspunkt 
från denna princip tas i det enskilda fallet upp 
om fördelningen av nyttan är sådan att avsteg 
ska göras.

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

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

Medfinansiering av korsningsåtgärder 
med mera
Huvudinriktning för planering av korsningsåt-
gärder är att väl kända trafiksäkerhetsproblem 
på landsbygdsvägar, i en miljö utan exploate-
ringsintressen, ska finansieras av den regionala 
planen.

Om ett vänstersvängfält eller en ny anslutning 
behöver byggas för att möjliggöra en exploa-
tering, till exempel i form av bostads- eller in-
dustriområde, bör kommunal medfinansiering 
eftersträvas. Den som har störst nytta/vinst av 
en åtgärd betalar också mest, vilket får avgöras i 
det enskilda fallet.
Om det handlar om att lösa ett befintligt trafik-
säkerhetsproblem och samtidigt möjliggöra en 

eller privata organisationer och företag finansie-
rar investeringar i statlig infrastruktur.

Regeringen anser att volymen av åtgärder i na-
tionell samt regionala planer kan utökas genom 
att den statliga satsningen kombineras med 
finansiering från andra intressenter.Trafikverket 
är ålagt att pröva möjligheten att få medfinan-
siering till varje planerat objekt som föreslås. All 
sam- och medfinansiering ska utgå från bidrags-
givarnas nytta.

Inställningen till sam- och medfinansiering i 
Jönköpings län har tidigare varit väldigt restrik-
tiv. Erfarenheterna från arbetet med planerna 
för perioden 2010–2021 och det tydliga beho-
vet av investeringar på länets järnvägsnät har ak-
tualiserat frågan om sam- och medfinansiering.

För att nå målen i det regionala trafikförsörj-
ningsprogrammet för Jönköpings län krävs en 
standardhöjning på länets järnvägar. Nyttan 
med dessa investeringar är till stor del regio-
nal och därmed finns det en logik att använda 
medel från den regionala transportplanen till 
att samfinansiera järnvägsinvesteringar i den 
nationella planen.

Prioritering och medfinansiering av 
gång- och cykelvägar
Att möjliggöra att fler väljer att cykla till arbete 
och studier och i mindre utsträckning gör 
korta resor med bil förutsätter bra gång- och 
cykelvägar. Behoven och önskemålen av att 
förbättra och bygga ut gång- och cykelstråk är 
mycket stort och avsatta medel räcker bara till 
en bråkdel. För att möjliggöra fler satsningar på 
gång- och cykelvägar bör en samplanering och 
finansiering med berörd kommun eftersträvas. 
Behovet är i första hand lokalt koncentrerat till 
tätorterna och deras närområde. I planen finns 
medel avsatta till gång- och cykelvägar främst 
för säker cykling för studie- och arbetspendling. 
För åtgärder på det kommunala väg- och gatu-
nätet kan berörd kommun få statlig medfinan-
siering på upp till 50 procent.
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förstärka positiva effekter samt uppföljning. 
En miljökonsekvensbeskrivning upprät-
tas i samband med att förslag till regional 
transportplan tas fram.

•	 Granskning av förslag avser både åtgärds-
plan och miljökonsekvensbeskrivning. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska granskas 
i samråd med berörda myndigheter och all-
mänheten, vilket kommer att ske samtidigt 
som remissen för åtgärdsplanen.

•	 Beslut avser planens godkännande och 
offentliggörande, då även miljö-konse-
kvensbeskrivningen och synpunkter från 
samråd kring denna ska beaktas. Motiv till 
den valda utformningen av åtgärdsplanen 
(huvudalternativet) ska anges liksom en 
beskrivning av hur integrationen av miljö-
hänsyn har gått till.

•	 Uppföljning gäller åtgärdsplanens genom-
förande, inklusive ytterligare beslutsproces-
ser och konkreta åtgärder, och ska fokusera 
på väsentliga och positiva samt negativa 
verkningar för hälsa, miljö och resurshus-
hållning.

Som bilaga redovisas miljöbedömning/mil-
jökonsekvensbeskrivning av den regionala 
transportplanen på en strategisk nivå som pekar 
på vilken riktning de, i planen föreslagna åtgär-
derna, får för de nationella miljökvalitetsmålen 
och då i synnerhet klimat, hälsa och landskap.

kommunal exploatering kan en 50/50-fördel-
ning vara utgångspunkten. I andra fall kan en 
trepartslösning sökas där aktuellt företag, kom-
munen och staten (via den regionala transport-
planen) vardera bekostar 33 procent. Staten, 
genom Trafikverket, tecknar dock endast avtal 
med berörd kommun. Om det handlar om 
en helt ny exploatering i ett läge utan lämplig 
angöring bör planerad anslutning betraktas som 
en exploateringsåtgärd som till fullo bör finan-
sieras av berörd kommun/exploatör.

Strategisk miljöbedömning
Syftet med miljöbedömningen är att påverka 
planeringens innehåll och resultat så att en 
hållbar utveckling främjas (Miljöbalken, SFS 
1998:808, 6 kap 11§). Miljöbedömningen ska 
integreras i planarbetet och ske parallellt med 
planprocessen. Arbetet med miljöbedömningen 
av den regionala åtgärdsplaneringen innehåller 
följande successiva steg. 

•	 Avgränsningen innebär att Regionförbun-
det Jönköpings län i samråd identifierar 
vilka miljöparametrar och alternativ som är 
relevanta att behandla samt vilken utred-
ning i tid och rum som är rimlig med 
hänsyn till effekterna.

•	 Utredningen innebär identifiering, beskriv-
ning och bedömning av betydande positiv 
och negativ miljöpåverkan, av behövliga 
åtgärder för att motverka negativa och 



26   |   REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 

Länets infrastruktur och funktionella stråk

Den övergripande funktionen för infrastruk-
turen är att skapa god tillgänglighet för männ-
iskor till arbete, studier, fritidsaktiviteter, kultur, 
service med mera samt för näringslivet att skapa 
effektiv varuhantering och arbetskraftsförsörj-
ning. Den förbättrade tillgängligheten ska ske 
på ett trafiksäkert och långsiktigt miljömässigt 
hållbart sätt och samtidigt svara mot kvin-
nor och mäns transportbehov. Länets läge och 
ortstruktur innebär transportbehov i många 
olika riktningar och relationer. De olika rese- 
och transportbehoven, både lokala, regionala, 
nationella och internationella, skapar flöden 
längs länets vägar och järnvägar. Detta innebär 
att på en och samma väg eller järnväg samsas 
människor och gods som ska färdas både lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. 

Järnvägsnätet
Liksom alla trafikslag har järnvägen sina för- 
och nackdelar. Järnvägen är ett effektivt system 
på att transportera stora mängder gods och 

Flödet på länets järnvä-
gar. Källa: Trafikverket

många personer. Friktionen mellan rälerna och 
tågens stålhjul är mycket mindre än friktionen 
mellan asfalt och gummi. Det gör att mindre 
energi krävs för att frakta samma mängd med 
järnväg jämfört med lastbil. Dessutom är flera 
järnvägssträckor elektrifierade vilket gör att 
förnybar el kan användas och utsläppen av 
luftföroreningar och klimatgaser minimeras. 
I förhållande till en motorväg tar järnvägen 
mindre yta i anspråk men har ändå större kapa-
citet att förflytta människor och gods. Risken 
för olyckor är mindre med järnvägstrafik än 
med vägtrafik. Nackdelen med järnvägen är att 
den är förhållandevis dyr, teknikberoende och 
oflexibel.
 
Nässjö är den stora knutpunkten för järnvägs-
nätet i Jönköpings län. Järnvägarna i länet kan 
delas in i två huvudgrupper med olika banstan-
dard. Södra stambanan, Jönköpingsbanan och 
Kust- till kustbanan är av högre standard. Dessa 
är elektrifierade, fjärrstyrda och tillåter högre 
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(Vaggeryd-Jönköping) det så kallade Y:et.
Förbindelserna österut utgörs av Bockabanan 
(Nässjö–Hultsfred) och Vetlandabanan (Näs-
sjö–Vetlanda–Åseda). Mellan Vetlanda och 
Järnforsen/Kvillsfors–Pauliström sträcker sig 
Emådalsbanan.

Trafik med regionaltåg utgör huvuddelen av 
trafiken på länets järnvägar, förutom på Södra 
stambanan där även trafiken med snabbtåg och 
godstrafiken är omfattande.

Bristande kapacitet och fördelning av tåglägen 
är två av de faktorer som påverkar trafiken på 
banorna. Banornas hastighetsstandard är en 
begränsande faktor främst för persontrafiken 
då det gäller att skapa attraktiva upplägg för 
exempelvis arbets- och studiependling.

hastigheter. De tre banorna har en övergripande 
funktion som är viktig för den nationella och 
interregionala trafiken.
Södra stambanan löper i nord-sydlig riktning 
och sammanbinder Stockholm och Malmö. 
Denna utgör, tillsammans med Västra stamba-
nan som sammanbinder Stockholm och Göte-
borg, de viktigaste järnvägsstråken i nord–sydlig 
riktning i den södra delen av landet.
Södra och västra stambanan kopplas ihop via 
Jönköpingsbanan, som sträcker sig mellan Näs-
sjö och Falköping via Jönköping.

Kust- till kustbanan utgör en tvärled med kopp-
lingar mot Borås/Göteborg i väster och Växjö, 
Kalmar och Karlskrona i öster. I Alvesta möts 
Kust- till kustbanan och Södra stambanan. I 
Värnamo möts järnvägen Halmstad–Nässjö 
Järnväg (HNJ) och Kust- till kustbanan. Norr 
om Värnamo bildar HNJ och Vaggerydsbanan 

Banor med respektive utan elektrifiering. Källa: Trafikverket
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Den största trafikvolymen på länets vägar åter-
finns på det nationella stråket E4 och då främst 
runt Jönköping. Lastbilstrafiken är mycket 
omfattande längs stråket. Personbilstrafiken på 
länets vägnät varierar mellan olika stråk och 
även längs stråken. Fullt naturligt är trafikvoly-
merna större runt länets tätorter än längs andra 
delar av stråken.

Hastighetsstandard på järnvägsnätet. Källa: Trafikverket

Vägnätet
Jönköpings län är en knutpunkt i landets väg-
system. E4 som sträcker sig genom hela landet 
korsar i Jönköping riksväg 40 som går från 
Göteborg på västkusten till Västervik på ost-
kusten. Vidare går ett antal betydelsefulla stråk 
genom länet, exempelvis Baltic link-stråket från 
Blekinge mot Göteborg och riksväg 26, inlands-
vägen, från söder till norr.
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Kartan med hastighetsstandarden på länets 
vägar speglar tydligt hur införandet av nya 
hastighetsgränser har påverkat vägsystemet. Hur 
frågan om framtida hastigheter kommer att 
hanteras framöver är fortfarande okänt. Att så 
långt det är möjligt eftersträva en jämn hastig-
hetsstandard på funktionella stråk är dock en 
självklarhet.

 

Flödet på länets vägnät. Källa: Trafikverket

Kartan med vägtyp och hastighetsstandard på 
nästa sida visar läget 2014, det vill säga vägtyp 
och hastighetsstandard speglar att pågående 
projekt förbi Gislaved och Värnamo är genom-
förda. På de funktionella stråken är den lång-
siktiga ambitionen att uppnå en vägstandard 
om minst mötesfri väg vilket även möjliggör en 
hastighet på 100 km/h.
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Vägtyp och trafikvolym på vägnätet. Källa: Trafikverket

Hastighetsstandard på vägnätet. Källa: Trafikverket
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Götalandsbanan – en strategisk 
satsning
I regeringens infrastrukturproposition Investe-
ringar för ett starkt och hållbart transportsystem 
anser man att planeringen för en ny stambana 
för snabbtåg bör inledas. De första delsträckor-
na bör enligt regeringen påbörjas under planpe-
rioden 2014–2025. Dessa är Ostlänken mellan 
Järna och Linköping samt en del av sträckan 
mellan Göteborg och Borås (Mölnlycke–Bol-
lebygd).

Regeringens utpekande i propositionen är 
ett viktigt första steg, men en investering i 
höghastighetsjärnväg bör ses som ett samhälls-
utvecklingsprojekt och som en möjlighet för 
samhällsutveckling snarare än ett infrastruktur-
projekt. Därför krävs det ett tydligt beslut om 
att helheten ska genomföras.

Ett av de tyngsta argumenten för att bygga 
höghastighetsjärnvägar är de tillväxteffekter som 
detta ger. Genom snabba förbindelser ökar till-
gängligheten och arbetsmarknader som tidigare 
har varit åtskilda kan integreras. I stråket längs 
Götalandsbanan kommer denna effekt att vara 
mycket stor, vilket bland annat Handelshög-
skolan i Jönköping har pekat på. Den regionala 
utveckling och tillväxt som höghastighetsjärn-
vägarna ger genererar i sin tur nya skatteinkom-
ster på både lokal, regional och nationell nivå. 
Därför behövs ett inriktningsbeslut om en kom-
mande utbyggnad som grundas på en vision om 
vilket samhälle vi vill ha i framtiden.

Det är av största vikt att Götalandsbanan 
planeras som en helhet och att i snar framtid 
bland annat fortsätta med järnvägsutredning för 
sträckan Borås– Jönköping–Linköping.
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temanalys för transportinfrastrukturen där de 
viktigaste stråken i östra Götaland beskrevs. I 
förslaget till nationell plan för transportsyste-
met 2014–2025 grupperas åtgärderna utifrån 
identifierade stråk.

Stråk i nationell plan
I förslaget till nationell plan för transportsyste-
met 2014–2025 redovisas en sammanställning 
av prioriterade brister i förhållande till de trans-
portpolitiska målen samt ett urval av planerade 
åtgärder. Beskrivningen begränsas till den infra-
struktur som omfattas av den nationella planen 
och kopplas till funktionella stråk och områden 
som utgör rese- och transportrelationer. De 
omfattar i regel både vägar och järnvägar och 
ibland också hamnar och farleder.

Funktionella stråk
Länets läge och struktur innebär ett behov av 
resor och transporter i väldigt många riktningar 
och relationer. Detta kan exempelvis illustreras 
genom pendlingsflöden.

Våra res- och transportmönster sammanfaller 
i stråk där vissa stråk naturligt blir mer frek-
venterade. Att på ett systematiskt sätt gruppera 
infrastrukturen i olika stråk ger en viktig grund 
för den långsiktiga planeringen av systemets 
utveckling.

Olika typer av stråkbeskrivningar har tagits 
fram både på nationell och regional nivå. Inför 
framtagandet av planerna för perioden 2010–
2021 upprättade de fem länen i östra Götaland; 
Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och 
Östergötlands län 2008 en gemensam sys-

Arbetspendling. Källa: Regional transportplan för Jönköpings län 2010–2021
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Viktiga stråk i södra 
Sverige.  
Källa: Förslag till 
nationell plan för 
transportsystemet 
2014–2025
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Göteborg–Borås–Ulricehamn–Jönköping–
(Östergötland–Stockholm), stråk 10
Stråk 10 omfattar riksväg 40 och järnvägen 
Kust till kustbanan. Stråket utgör ett växande 
stråk för resor och transporter mellan Göteborg 
och Stockholm och mellanliggande orter som 
Borås, Jönköping och Linköping/Norrköping.

Jönköping–Skövde–Värmland, stråk 11
Stråk 11 omfattar väg 26, 47 och E18 samt 
järnvägarna Jönköpingsbanan, Västra stam-
banan och Värmlandsbanan. Stråket har stor 
betydelse för näringslivet i ett regionalt och 
interregionalt perspektiv. Delar av stråket utgör 
även viktiga länkar för regional arbetspendling, 
till exempel Jönköping–Falköping–Skövde.

Stråk i östra Götaland
Systemanalysen som de fem länen i östra Gö-
taland; Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Ble-
kinge och Östergötlands län upprättade inför 
förra åtgärdsplaneringen ger en samstämmig 
bild av vad de ingående regionerna då såg, och 
fortfarande ser, som strategiskt för ett hållbart 
transportsystem: regionförstoring, attraktiv 
kollektivtrafik, ett väl utvecklat nätverk av vägar 
och järnvägar samt utveckling av förbindelserna 
med de expanderande marknaderna runt Öster-
sjön och vidare österut.
 
Systemanalysen identifierade tolv viktiga stråk 
för östra Götaland vilka framgår av figuren på 
kommande sida. I den starkt förenklade figuren 
är många av stråken en kombination av vägar 
och järnvägar.

Av de stråk i södra Sverige som presenteras på 
kartan görs en beskrivning av de stråk som om-
fattar Jönköpings län, lika så beskrivs främst de 
brister som omfattar Jönköpings län. De förslag 
till åtgärder som beskrivs i den nationella planen 
redovisas i kapitlet Åtgärder i nationell plan.

Köpenhamn–Malmö–Jönköping/Nässjö–
Linköping–(Stockholm), stråk 2
Stråk 2 består av vägarna E6, E20, E4 samt 
järnvägen södra Stambanan. Stråket fyller en 
viktig funktion för arbetspendling med flera 
trafikslag, för fritidsresor och turism samt för 
transittrafik och långväga godstrafik mellan 
kontinenten och mellan och norra Sverige, via 
de skånska hamnarna, Helsingborg, Malmö, 
Trelleborg och Ystad, och via Öresundsbron.

Göteborg–Växjö–Kalmar/ Blekinge, stråk 7
Stråk 7 omfattar väg 25, delen Växjö–Kalmar, 
samt järnvägarna Kust till kustbanan och Älm-
hult–Olofström. Stråket fyller en viktig funk-
tion för arbetspendling och för långväga gods 
via Karlskrona hamn.

Halmstad–Jönköping/Nässjö– (Stockholm), 
stråk 8
Stråk 8 omfattar riksväg 26, delen Halm-
stad–Jönköping och järnvägarna HNJ-banan, 
Halmstad–Värnamo–Nässjö/Jönköping. Stråket 
fyller en viktig funktion för arbetspendling med 
flera trafikslag, för fritidsresor och turism samt 
för transittrafik och långväga godstrafik.

Jönköping–Nässjö– Västervik/Oskarshamn, 
stråk 9
Stråk 9 omfattar riksväg 40 delen Jönköping–
Västervik samt järnvägarna Jönköpingsbanan 
delen Jönköping–Nässjö, Bockabanan Nässjö–
Oskarshamn, Nässjö–Vetlanda. Stråket fyller 
en viktig funktion för arbetspendling med flera 
trafikslag, för fritidsresor och turism samt för 
transittrafik.
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6. Jönköping–Nässjö–Eksjö/Vetlanda–Väster-
vik/Oskarshamn (riksväg 47)

9. Blekinge/Växjö–Vetlanda–Eksjö–Tranås–
Mjölby (riksväg 32) –Motala/Linköping
 

Viktiga stråk i östra Götaland

Genom uppdelningen i nationell och regional 
plan innebär det att på några av stråken som 
beskrivits tidigare ska investeringar finansieras 
ur nationell plan och för några stråk ska investe-
ringarna finansierar ur den regionala planen.

Stråken, som helt eller delvis omfattas av den 
regionala planen för Jönköpings län är följande:
4. Blekinge/Kalmar–Växjö–Värnamo/Jönkö-
ping–Gnosjö/Gislaved–Borås–Göteborg (riks-
väg 27 och riksväg 30)
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Beskrivning av de funktionella stråken i regional plan
  

Stråk 4: Blekinge/Kalmar–Växjö–Värnamo/Jönköping– Gislaved–Borås–Göteborg

Stråket utgörs av riksväg 27 mellan Göteborg och Blekinge via Borås, Gislaved, Värnamo och Växjö 
och riksväg 30 mellan Jönköping och Växjö. På riksväg 27 har trafikmängden ökat de senaste åren, 
både som en följd av ökande pendling och ökade godstransporter. Längs stora delar av stråket är 
trafikmängden över 4 000 fordon per dygn och kring tätorterna är siffran ännu högre. Standarden 
på delar av stråket har de senaste åren höjts bland annat förbi Gislaved och förbi Värnamo. Riksväg 
30 utgör den genaste vägen mellan Jönköping och Växjö. På stora delar av stråken är trafikmängden 
omkring 3000 fordon per dygn. Stråket har varierande standard med brister i plan och profil.
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Stråk 6: Jönköping–Nässjö–Eksjö/Vetlanda–Västervik/Oskarshamn

Den del av stråket som omfattas av den regionala planen är riksväg 47 mellan Jönköping, Vetlanda 
och Oskarshamn. Stråket har stor betydelse för godstransporterna mot kusten och för sammankopp-
lingen av arbetsmarknaderna i länet. Relationen Jönköping–Vetlanda–Kalmar utgörs av riksväg 31. 
Relationen Jönköping–Nässjö som är mest trafikerad ingår i den nationella planen. Trafikvolymerna 
är som störst runt Vetlanda. Mellan Vetlanda och Ekenässjön är trafikmängden över 7 000 fordon 
per dygn.
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Stråk 9: Blekinge/Växjö–Vetlanda–Eksjö–Tranås–Mjölby–Motala/Linköping

Stråket utgörs genom Jönköpings län av riksväg 32. Stråket förbinder de nordostliga delarna av 
länet med viktiga arbetsmarknader i Östergötland samt ansluter E4 till Norrköping/Linköping och 
Stockholm. Vägen övergår i riksväg 50 och utgör en viktig förbindelse till Örebro och de västra de-
larna av Mälardalen. Mellan kommunhuvudorterna längs stråket finns viktiga pendlingsrelationer. 
Trafikmängden längs stråket varierar mellan 3 000–4 000 fordon per dygn. Kring tätorterna längs 
stråket är dock trafikvolymerna betydligt högre, norr om Tranås är exempelvis trafikvolymen cirka 
6 500 fordon per dygn. Förbi Eksjö och Tranås har vägen relativt nybyggda förbifarter, på övriga 
sträckor är dock standarden varierande.
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Uppdelningen i nationell och regional transportplan innebär att åtgärder på flera av länets funk-
tionella stråk ingår i den nationella planen. I följande avsnitt görs en sammanfattande beskrivning 
från den nationella planen. Brister, åtgärder och förslag på åtgärdsvalsstudier är grupperade utifrån 
de nationella stråk som beskrivits tidigare. I sammanställningen är det främst brister och åtgärder 
i Jönköpings län som beskrivs dock har finns ett antal för länet viktiga åtgärder och utredningar i 
andra län beskrivna.

Urval av prioriterade förbättringar Köpenhamn–Malmö–Jönköping/
Nässjö–Linköping–(Stockholm)
Stråk 2 består av vägarna E6, E20, E4 samt järnvägen södra Stambanan. Stråket fyller en viktig 
funktion för arbetspendling med flera trafikslag, för fritidsresor och turism samt för transittrafik och 
långväga godstrafik mellan kontinenten och mellan och norra Sverige, via de skånska hamnarna, 
Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad, och via Öresundsbron.

Åtgärder i nationell plan

Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och robusthet mot störningar på E4 förbi Ljungby. Vat-
tentäkten vid Bergaåsen säkras. Åtgärderna leder till ökad framkomlighet i infarterna till Malmö 
hamn. På Södra stambanan mellan Malmö och Lund ökar kapacitet, punktlighet och återställnings-
förmåga. I Älmhult ökar tillgänglighet och säkerhet för tågresenärer.
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Urval av prioriterade förbättringar Köpenhamn–Malmö–Jönköping/Nässjö–
Linköping–(Stockholm) 
Stråk 2 består av vägarna E6, E20, E4 samt järnvägen södra Stambanan. Stråket fyller en 
viktig funktion för arbetspendling med flera trafikslag, för fritidsresor och turism samt för 
transittrafik och långväga godstrafik mellan kontinenten och mellan och norra Sverige, via 
de skånska hamnarna, Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad, och via Öresundsbron. 
 
Urval av brister och åtgärdsvalsstudier 
Kapacitetsbrister på södra Stambanan genom Småland där problemet ökar längre 
söderut och drabbar både gods- och persontrafiken. 

(ÅVS) 

Låg transportkvalitet för långväga resor mellan städer i södra Sverige och Stockholm, 
där kraftigt försämrad punktligheten för snabbtågen på Södra stambanan ger dålig 
koppling till anslutande regionaltåg 

(ÅVS) 

Låg kapacitet på E4 genom Jönköping då genomfartstrafik på E4 och rv 40 blandas 
med lokal trafik 

 

Risk för höga halter av luftföroreningar på E4 genom Jönköping  
Urval av åtgärder under planeringsperioden 
Trimningsåtgärder på E4 genom Jönköping. 
Skyddsåtgärder mot personpåkörningar på järnväg på främst Södra stambanan i anslutning till större 
tätorter 
Tillgänglighetsanpassning av stationen i Osby och Tranås 
Översyn av trafikeringsupplägg för att effektivisera spårutnyttjandet och öka kapaciteten på 
järnvägarna i stråket Södra stambanan 
Namngivna åtgärder  2014-16 2017-19 2020-25 
E4 Ljungby - Toftanäs. Breddning av befintlig väg till 
motorväg och vattenskyddsåtgärder. 

X X  

Namngivna brister  2014-16 2017-19 2020-25 
Inga namngivna brister    
Bedömning av kvarstående brister efter 2025 
Bristande transportkvalitet för långväga resor mellan städer i södra Sverige och Stockholm 
Kapacitetsbrister på E4 i Jönköping, främst trafikplatserna Ljungarum och Ekhagen. 
Risk för höga halter av luftföroreningar på E4 genom Jönköping 
 
Sammanfattning av effekter Köpenhamn–Malmö–Jönköping/Nässjö–Linköping– 
(Stockholm) 
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och robusthet mot störningar på E4 förbi Ljungby. 
Vattentäkten vid Bergaåsen säkras. Åtgärderna leder till ökad framkomlighet i infarterna till 
Malmö hamn. På Södra stambanan mellan Malmö och Lund ökar kapacitet, punktlighet och 
återställningsförmåga. I Älmhult ökar tillgänglighet och säkerhet för tågresenärer. 
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Urval av prioriterade förbättringar Göteborg–Växjö–Kalmar/ Blekinge
Stråk 7 omfattar väg 25, delen Växjö–Kalmar, samt järnvägarna Kust till kustbanan och Älmhult–
Olofström. Stråket fyller en viktig funktion för arbetspendling och för långväga gods via Karlskrona 
hamn.

Sammanfattning av effekter
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på rv 25. På Kust till kustbanan mellan 
Alvesta och Kalmar ökar kapacitet, punktlighet och återställningsförmåga, samt möjliggör utökad 
trafikering.
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Urval av prioriterade förbättringar Göteborg–Växjö–Kalmar/ Blekinge 
Stråk 7 omfattar väg 25, delen Växjö–Kalmar, samt järnvägarna Kust till kustbanan och 
Älmhult–Olofström. Stråket fyller en viktig funktion för arbetspendling och för långväga 
gods via Karlskrona hamn. 
Urval av brister och åtgärdsvalsstudier 
Långa restider mellan orter i stråket, t ex med tåg mellan Växjö och Göteborg.  
Brister i kapacitet och användbarhet då vissa godståg behöver göra lokrundgång i 
Alvesta 

(ÅVS) 

Det saknas en nationell väg som binder ihop sydöstra Sverige med E4 och Västsverige.  
Urval av åtgärder under planeringsperioden 
Bangårdsmiljö Värnamo 
Namngivna åtgärder  2014-16 2017-19 2020-25 
Inga namngivna åtgärder på stråket    
Namngivna brister 2014-16 2017-19 2020-25 
Inga namngivna brister    
Bedömning av kvarstående brister efter 2025 
Långa restider mellan orter i stråket, t ex med tåg mellan Växjö och Göteborg. 
Det saknas en nationell vägförbindelse från Blekingehamnarna mot E4 och Västsverige. 
 
Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på rv 25. På Kust till kustbanan 
mellan Alvesta och Kalmar ökar kapacitet, punktlighet och återställningsförmåga, samt 
möjliggör utökad trafikering. 
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Urval av prioriterade förbättringar Halmstad–Jönköping/Nässjö– 
(Stockholm)
Stråk 8 omfattar riksväg 26, delen Halmstad–Jönköping och järnvägarna HNJ-banan, Halmstad–
Värnamo–Nässjö/Jönköping. Stråket fyller en viktig funktion för arbetspendling med flera trafikslag, 
för fritidsresor och turism samt för transittrafik och långväga godstrafik.

Sammanfattning av effekter
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på riksväg 26. Åtgärderna på banan mellan 
Värnamo och Jönköping leder till minskad restid och ökad trafikeringsförutsättning.
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Urval av prioriterade förbättringar Halmstad–Jönköping/Nässjö– (Stockholm) 
Stråk 8 omfattar riksväg 26, delen Halmstad–Jönköping och järnvägarna HNJ-banan, 
Halmstad–Värnamo–Nässjö/Jönköping. Stråket fyller en viktig funktion för arbetspendling 
med flera trafikslag, för fritidsresor och turism samt för transittrafik och långväga godstrafik. 
Urval av brister och åtgärdsvalsstudier 
Kapacitetsbrist och bristande underhåll på HNJ-banan för regional pendling (ÅVS) 
Bristande användbarhet och underhåll för godstrafik på HNJ-banan (ÅVS) 
Tätortspassager och låg geometrisk standard medför begränsad robusthet på väg 26 för 
godstrafiken 

(ÅVS) 

Bristande pendlingsmöjligheter i viktiga relationer där restiderna med kollektivtrafik är 
orealistiskt långa, t ex Jönköping - Gislaved/Gnosjö, Jönköping - Växjö 

(ÅVS) 

Bristande säkerhet på HNJ-banan och mellan Vaggeryd och Jönköping (ÅVS) 
Bristande trafiksäkerhet på delar av väg 26 och 40 som fortfarande saknar 
mötesseparering, Hallandsgränsen – Gislaved samt 
Gislaved norra - Skogslid 

(ÅVS) 

Störd livsmiljö i Smålandsstenar på grund av stor genomfartstrafik  
Urval av åtgärder under planeringsperioden 
Hastighetshöjning till 140 km/h på banan mellan Värnamo och Vaggeryd. 
Jönköping/Nässjö-Värnamo införande av fjärrblockering 
Mötesstationer i Hörle och Båramo, ökad kapacitet för gods- och persontrafik 
Namngivna åtgärder  2014-16 2017-19 2020-25 
Inga namngivna åtgärder på stråket    
Namngivna brister 2014-16 2017-19 2020-25 
Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister. U   
Bedömning av kvarstående brister efter 2025 
Begränsad användbarhet av HNJ-banan för regional pendling 
Begränsad användbarhet för godstrafik på HNJ-banan 
Bristande säkerhet på HNJ-banan och mellan Vaggeryd och Jönköping 
Låg standard och trafiksäkerhet på väg 26 mellan Skeppshult och Jönköping och störd livsmiljö i 
Smålandsstenar. 
Restiderna för pendling med kollektivtrafik är orealistiskt långa i flera resrelationer, t ex Jönköping - 
Gislaved/Gnosjö, Jönköping -Växjö. 
Låg standard och trafiksäkerhet på väg 26 mellan Skeppshult och Jönköping och störd livsmiljö i 
Smålandsstenar. 
 
Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på riksväg 26. Åtgärderna på banan 
mellan Värnamo och Jönköping leder till minskad restid och ökad trafikeringsförutsättning. 
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Urval av prioriterade förbättringar Jönköping–Nässjö– Västervik/ 
Oskarshamn
Stråk 9 omfattar riksväg 40 delen Jönköping–Västervik samt järnvägarna Jönköpingsbanan delen 
Jönköping–Nässjö, Bockabanan Nässjö–Oskarshamn, Nässjö–Vetlanda. Stråket fyller en viktig 
funktion för arbetspendling med flera trafikslag, för fritidsresor och turism samt för transittrafik.

Sammanfattning av effekter
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på riksväg 40 mellan Nässjö och Eksjö, samt 
förbi Eksjö. På Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö minskas restiderna och kapacitet, 
punktlighet och återställningsförmåga ökar.
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Urval av prioriterade förbättringar Jönköping–Nässjö– Västervik/Oskarshamn 
Stråk 9 omfattar riksväg 40 delen Jönköping–Västervik samt järnvägarna Jönköpingsbanan 
delen Jönköping–Nässjö, Bockabanan Nässjö–Oskarshamn, Nässjö–Vetlanda. Stråket fyller 
en viktig funktion för arbetspendling med flera trafikslag, för fritidsresor och turism samt för 
transittrafik 
Urval av brister och åtgärdsvalsstudier 
Bristande kapacitet och låg reshastighet på Jönköpingsbanan (ÅVS) 
Låg standard och långa restider på banorna öster om Nässjö (ÅVS) 
Bitvis låg standard i förhållande till trafikflödet på väg 40 (ÅVS) 
Bristande skydd för personpåkörningar på järnväg, särskilt delen genom Jönköping (ÅVS) 
Låg trafiksäkerhet på delar av väg 40 som fortfarande saknar mötesseparering, Nässjö - 
Vimmerby och Toverum -Hyttan 

(ÅVS) 

Störd livsmiljö i flera tätorter på grund av stor genomfartstrafik, bl a i Eksjö och 
Mariannelund 

 

Låg trafiksäkerhet på banan Nässjö - Hultsfred då ATC och fjärrblockering saknas (ÅVS) 
Låg säkerhet vid plankorsningar på mellan Nässjö och Oskarshamn (ÅVS) 
Urval av åtgärder under planeringsperioden 
Tillgänglighetsanpassning av stationer i Eksjö, Hultsfred, Vetlanda och Oskarshamn. 
ATC på sträckan Nässjö - Eksjö 
Planskild plattformsförbindelse med Jönköpingsbanan i Forserum 
Namngivna åtgärder  2014-16 2017-19 2020-25 
Rv 40 Nässjö - Eksjö. Mötesseparering av befintlig väg  X  
Rv 40 förbi Eksjö. Ny mötesseparerad väg söder om Eksjö.   X 
Jönköpingsbanan, Falköping-Sandhem-Nässjö. Samtidig 
infart och 160 km/h på delar av sträckan 

 X  

Namngivna brister 2014-16 2017-19 2020-25 
Inga namngivna brister på stråket    
Bedömning av kvarstående brister efter 2025 
Kapacitetsbrister, delvis låg reshastighet och trafiksäkerhetsbrister på Jönköpingsbanan 
Låg trafiksäkerhet på delar av väg 40. 
Låg standard på banorna öster om Nässjö 
Bristande trafiksäkerhet på banan Nässjö - Hultsfred - Oskarshamn då ATC och fjärrblockering 
saknas 
Stort antal plankorsningar med bristande säkerhet på mellan Nässjö och Oskarshamn 
Störd livsmiljö i Mariannelund på grund av stor genomfartstrafik 
Kapacitetsbrist Nässjö-Vetlanda 
 
Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på riksväg 40 mellan Nässjö och 
Eksjö, samt förbi Eksjö. På Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö minskas 
restiderna och kapacitet, punktlighet och återställningsförmåga ökar. 
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Urval av prioriterade förbättringar Göteborg–Borås–Ulricehamn–Jön-
köping–(Östergötland–Stockholm)
Stråk 10 omfattar riksväg 40 och järnvägen Kust till kustbanan. Stråket utgör ett växande stråk för 
resor och transporter mellan Göteborg och Stockholm och mellanliggande orter som Borås, Jönkö-
ping och Linköping/Norrköping.

Sammanfattning av effekter
Åtgärderna kommer att bidra till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 40, hela stråket är 
mötesseparerat och vissa trafikplatser byggs om. Minskad risk för olyckor på vissa sträckor på Kust 
till Kustbanan med anledning av säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar samt överflyttning till 
ny bana, sträckan Mölnlycke–Bollebygd. Dubbelspåret Mölnlycke–Bollebygd kommer att ge för-
bättrad turtäthet och restid Göteborg– Borås och förbättrad tillgänglighet till Landvetter flygplats.
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Urval av prioriterade förbättringar Göteborg–Borås–Ulricehamn–Jönköping–
(Östergötland–Stockholm) 
Stråk 10 omfattar riksväg 40 och järnvägen Kust till kustbanan. Stråket utgör ett växande 
stråk för resor och transporter mellan Göteborg och Stockholm och mellanliggande orter som 
Borås, Jönköping och Linköping/Norrköping. 
Urval av brister och åtgärdsvalsstudier 
Låg tillgänglighet för regionala, mellanregionala och långväga kollektivtrafikresor 
Göteborg-/Boråsområdet och Jönköping-/Östergötland-/Stockholmsområdet, 
begränsade resmöjligheter med tåg där restiderna är långa och turutbudet lågt 

(ÅVS) 

Begränsad robusthet för godstrafik på väg 40 (ÅVS) 
Bristande trafiksäkerhet på delar av väg 40, särskilt Rångedala-Hester och i vissa 
backar 

 

Bristande trafiksäkerhet och kapacitet i vissa korsningar längs väg 40  
Urval av åtgärder under planeringsperioden 
Trafiksäkerhetsåtgärder på Kust till Kustbanan Göteborg-Borås 
Stigningsfält för godstrafik på väg 40, trafiksäkerhet och robusthet 
Namngivna åtgärder  2014-16 2017-19 2020-25 
Riksväg 40 Ulricehamn (Dållebo – Hester), ny motorväg X   
Göteborg-Borås, nytt dubbelspår via Landvetter flygplats 
(deletapp Mölnlycke-Bollebygd) 

U U X 

Namngivna brister 2014-16 2017-19 2020-25 
Göteborg - Borås, fördjupad utredning för deletapperna 
Almedal - Mölnycke och Bollebygd - Borås 

U   

Bedömning av kvarstående brister efter 2025 
Bristande resmöjligheter med tåg mellan Göteborg och Jönköping. Kapacitetsbrist vid 
enkelspårssträckor, kvarstående sträcka för dubbelspårsutbyggnad är Mölnlycke-Almedal och 
Bollebygd-Borås, Ulricehamn-Jönköping-Linköping. 
Begränsad användbarhet av Kust till kustbanan för godstrafiken 
Bristande robusthet för godstrafik på väg 40 
Låg trafiksäkerhet och kapacitetsbrist i vissa korsningar på väg 40 
 
Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna kommer att bidra till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 40, hela 
stråket är mötesseparerat och vissa trafikplatser byggs om. Minskad risk för olyckor på vissa 
sträckor på Kust till Kustbanan med anledning av säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar 
samt överflyttning till ny bana, sträckan Mölnlycke–Bollebygd. Dubbelspåret Mölnlycke–
Bollebygd kommer att ge förbättrad turtäthet och restid Göteborg– Borås och förbättrad 
tillgänglighet till Landvetter flygplats. 
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Urval av prioriterade förbättringar Jönköping–Skövde–Värmland
Stråk 11 omfattar väg 26, 47 och E18 samt järnvägarna Jönköpingsbanan, Västra stambanan och 
Värmlandsbanan. Stråket har stor betydelse för näringslivet i ett regionalt och interregionalt per-
spektiv. Delar av stråket utgör även viktiga länkar för regional arbetspendling, till exempel Jönkö-
ping–Falköping–Skövde.

Sammanfattning av effekter
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på väg 26, särskilt mellan Jönköping (Månse-
ryd) och Mullsjö (Broholm). Användbarheten för cyklister kommer att öka något vid upprustning 
och skylting längs väg 26, Hasslerör – Sjötorp. Hastighetsanpassningen ger en förbättrad kapacitet 
på järnväg mot Värmland.
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Urval av prioriterade förbättringar Jönköping–Skövde–Värmland 
Stråk 11 omfattar väg 26, 47 och E18 samt järnvägarna Jönköpingsbanan, Västra stambanan 
och Värmlandsbanan. Stråket har stor betydelse för näringslivet i ett regionalt och 
interregionalt perspektiv. Delar av stråket utgör även viktiga länkar för regional 
arbetspendling, till exempel Jönköping–Falköping–Skövde. 
Urval av brister och åtgärdsvalsstudier 
Begränsad tillgänglighet och långa restider för regionaltrafiken beroende på 
kapacitetsbrist på järnvägarna, Jönköpingsbanan och Värmlandsbanan 

(ÅVS) 

kapacitet på Rv26 väster om Jönköping (Västerleden) (ÅVS) 
Låg standard på Rv26 mellan Jönköping och Slättäng (ÅVS) 
Bristande säkerhet i plankorsningar väg/järnväg på Jönköpingsbanan och 
Värmlandsbanan 

(ÅVS) 

Urval av åtgärder under planeringsperioden 
Mötesseparering av befintlig Rv26 på sträckan Mullsjö - Broholm. 
Namngivna åtgärder  2014-16 2017-19 2020-25 
Jönköpingsbanan, Falköping - Nässjö, Samtidig infart och 
160n km/h på delar av sträckan 

 X  

Rv 26, Månseryd - Mullsjö X X  
Namngivna brister 2014-16 2017-19 2020-25 
Inga namngivna brister på stråket    
Bedömning av kvarstående brister efter 2025 
Kapacitetsbrister, delvis låg reshastighet och trafiksäkerhetsbrister på Jönköpingsbanan 
Låg standard och säkerhet på Rv26 mellan Broholm och Slättäng 
 
Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på väg 26, särskilt mellan Jönköping 
(Månseryd) och Mullsjö (Broholm). Användbarheten för cyklister kommer att öka något vid 
upprustning och skylting längs väg 26, Hasslerör – Sjötorp. Hastighetsanpassningen ger en 
förbättrad kapacitet på järnväg mot Värmland. 
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Om en åtgärdsvalsstudie kommer fram till 
förslag på åtgärder som kan genomföras i närtid 
är detta fullt möjligt, förutsatt att finansiering 
finns.

Planering utifrån Fyrstegs- 
principen
I planen hanteras fyrstegsprincipen på två sätt. I 
valet mellan olika åtgärder är fokus att utnyttja 
befintlig infrastruktur och så långt det är möj-
ligt påverka val av trafikslag och trafikströmmar, 
vilket innebär att kostsamma nybyggnadsåtgär-
der kommer ifråga då övriga steg inte räcker för 
att åtgärda den identifierade bristen. Dels ingår 
principen som en naturlig del i åtgärdsvalsstu-
dierna i arbetet med identifierade projekt. Dels 
kan man använda en steg 1- eller 2-åtgärd för 
att förstärka en om- eller tillbyggnad. Exempel-
vis kan byggandet av en ny kollektivtrafikan-
läggning eller ny gång- och cykelväg komplet-
teras med en steg 1-åtgärd som skulle kunna 
vara en cyklingskampanj för att uppmuntra 
människor till ökat cyklande, eller en informa-
tionskampanj för att informera om att det nu 
på angiven sträcka går att cykla på ett säkert och 
effektivt sätt. I planen avsätts ingen särskild pott 
för steg 1- och 2-åtgärder utan detta ska ingå 
som en naturlig del i planeringen av åtgärder.

Driftsbidrag till icke statliga  
flygplatser
I mars 2012 beslutade regeringen om fördel-
ning av driftbidrag till icke statliga flygplatser 
(dnr N2011/3754/TE, N2012/1670/TE). 
Beslutet innebar att de ekonomiska ramarna 
för länsplanerna för perioden fram till 2021 i 
berörda län utökades. För Jönköpings län var 
summan 23,4 miljoner kronor eller cirka 2,3 
miljoner kronor per år. Beslutet klargjorde att 
”de medel som tillförs berörda län kan användas 
för drift till ickestatliga flygplatser eller till andra 
åtgärder i det regionala trafiksystemet”.

Förslag till åtgärder 2014–2025

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

•	 Skapa funktionella stråk (i första hand de i 
systemanalysen identifierade stråken).

•	 I första hand utveckla befintlig infrastruk-
tur.

•	 Där det inte går att utveckla befintlig infra-
struktur övervägs nybyggnation.

•	 Satsningar på åtgärder för att uppnå lång-
siktigt hållbara resor och transporter i hela 
länet.

•	 Andra angelägna åtgärder för en positiv 
utveckling i Jönköpings län.

Många av de åtgärder som ingick i Länstran-
sportplanen för Jönköpings län 2004–2015 är 
ännu inte genomförda. Samtidigt har det upp-
stått behov som inte var kända då den tidigare 
planen fastställdes.

I arbetet med den regionala transportplanen för 
Jönköpings län 2014–2025 har tidigare kända 
behov och förslag till åtgärder vägts mot nya be-
hov och åtgärdsförslag. Detta har sedan anpas-
sats till den tilldelade planeringsramen.

Planen delas in i tre olika kategorier: år 1-3, 
år 4-6 och år 7-12. Enligt det nya planerings-
systemet ska för åren 7-12 identifierade brister 
beskrivas, vilka kommer att analyseras i åtgärds-
valsstudier. Detta innebär dock ingen strikt 
låsning till angivna år utan beskriver projektens 
mognadsgrad. Åtgärdsvalsstudierna mynnar ofta 
ut i en rad olika åtgärdsförslag. Det kan vara 
både stora och små och sådana som kan genom-
föras i närtid och de som kräver mer planering. 
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I samband med detta beslutade Regionför-
bundet att tillförda medel skulle användas till 
driftsbidrag till Jönköping Airport (R9712). 
Dessa pengar ingår inte i länets planeringsram 
för åren 2014–2025, utan länet kommer årligen 
att tillföras ytterligare 2,3 miljoner kronor. För 
perioden 2022–2025 finns inga beslut men 
Trafikverkets information till berörda län är att 
planera för samma belopp även dessa är. Detta 
innebär att Jönköping Airport totalt under 
planeringsperioden kommer att tillföras ett 
driftsbidrag om cirka 28 miljoner kronor.

Regional transportplan för Jönköpings län 
2014–2025

Större investeringar

Samfinansiering nationell plan

Mindre investeringar

Statlig medfinansiering

Total ram: 1 303 miljoner kronor

Ekonomisk fördelning av planeringsramen på olika åtgärdskategorier

Planeringsram 
Som nämnts tidigare uppgår planeringsramen 
för perioden 2014–2025 till 1 303 miljoner 
kronor för åtgärder i Jönköpings län. Föreslagna 
åtgärder grupperas i fyra olika åtgärdskategorier 
och den ekonomiska fördelningen mellan kate-
gorierna framgår av figuren nedan.
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Dessa finns att läsa på Trafikverkets hemsida: 
www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utre-
da/Planer-och-beslutsunderlag/Samhallsekono-
miskt-beslutsunderlag/

Arbetet med att ta fram samhällsekonomiska 
bedömningar är mycket tidskrävande. Detta 
innebär att det i samband med framtagande av 
denna remissversion har saknats ett fullständigt 
underlag för vissa objekt.

De projekt som prioriteras är alla mogna 
projekt där den fysiska planeringsprocessen har 
kommit relativt långt.

De större investeringar som prioriteras inom 
den regionala transportplanen för 2014–2025 
är:
•	 Väg 47 Förbi Holsbybrunn, 140 miljoner 

kronor – trolig byggstart hösten 2013 
Vägen går igenom flera samhällen och 
sträckor med randbebyggelse. Detta medför 
boendemiljöproblem och bristande fram-
komlighet. Vägen har låg standard både i 
plan och profil och bredden är otillräcklig. 
Därför byggs en ny väg i helt ny sträckning 
söder om samhällena Sjunnen, Holsby-
brunn och Alseda. 

•	 Väg 32 Sunneränga–Marbäck, 176 miljo-
ner kronor 
Standarden på sträckan är låg. Vägen är 
smal och saknar vägrenar. Efter Bredestad 
börjar en lång stigning norrut med många 
utfarter och bebyggelse nära vägen. Mel-
lan Sunneränga och Bredestad breddas och 
mötessepareras vägen i befintlig sträckning. 
Därefter byggs vägen i ny sträckning öster 
om befintlig väg. Korsningen vid Bredestad 
utformas som trafikplats För sträckan är 
arbetsplan genomförd.

•	 Inom kategorin större investeringar ingår 
även en återbetalning av förskotteringen av 
väg 151 förbi Värnamo, Ljussevekaleden, 
76 miljoner kronor.

Större väginvesteringar

Totalt 462 miljoner kronor under 
planperioden

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

Större investeringsobjekt kännetecknas av 
mycket långa planeringstider, i vissa fall uppåt 
10 år. Inte minst med tanke på den arbetsinsats 
som fordras måste planläggningsarbetet koncen-
treras till ett begränsat antal investeringsprojekt. 
Fastställda arbetsplaner har begränsad giltighets-
tid, det vill säga måste genomföras inom en viss 
tid. Att avbryta en långt gången planering kan 
därför få stora konsekvenser. Det uppkommer 
stora omställningsproblem och dessutom är det 
fråga om omfattande kapitalförstöring.

Utgångspunkt för prioritering av större objekt
•	 Funktionella stråk
•	 Pågående objekt ska fullföljas 
•	 Planeringsläget, när kan objekten startas 
•	 Finns objekten med i nu gällande plan 
•	 Storlek på objektet – hur påverkas plane-

ringsramen 

Beskrivning av större investeringar
För de större investeringarna tar Trafikverket 
fram ett omfattande underlagsmaterial i form 
av så kallade samhällsekonomiska bedömningar. 
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fjärrblockering, höjd hastighet och utbyggda 
mötesstationer samt på längre sikt elektrifiering 
och ytterligare hastighetshöjningar antingen i 
befintlig eller ny sträckning.

Då innehållet i förslaget till nationell plan inte 
har varit känt under framtagandet av remiss-
versionen av den regionala transportplanen har 
förslaget till samfinansiering av järnvägsåtgär-
der baserats på de löpande diskussioner som 
har förts med Trafikverket region syd. Under 
arbetet med framtagandet av nya planer har 
Trafikverket på ett tidigt stadium signalerat att 
om elektrifieringen av Y:et ska komma med 
i den nationella planen behövs en betydande 
sam- och medfinansiering. Motsvarande behov 
har inte uttryckts för åtgärderna på Jönköpings-
banan.

För Etapp 1 på Y:et har Trafikverket säkerställt 
finansieringen av åtgärderna fjärrblockering och 
hastighetshöjning Värnamo–Vaggeryd vilket 
kommer att genomföras med start 2015. Att 
samtidigt skapa mötesstationer i Hörle och 
Båramo innebär en kapacitetshöjning på banan 
samtidigt som man uppnår synergier och mins-
kar störningarna på trafiken. Finansieringen av 
dessa två mötesstationer ryms dock inte i den 
nationella planen.

För etapp 2 av Y:et krävs en tydlig utfästelse 
från länet om att bidra till finansieringen, vilket 
kan ske genom medel ur den regionala trans-
portplanen och från kommuner och landsting/
region. Trafikverkets bedömning är att genom-
förandet av etapp 2 på Y:et kommer att kräva 
en regional sam-/medfinansiering i storleksord-
ningen 1/3 av den totala kostnaden.

Projekt för genomförande år 1–3 och år 4–6
För Etapp1 avsätts 63 miljoner kronor.

År 7–12 namnsatta brister – föremål för åtgärds-
valsstudier
För Etapp 2 avsätts 300 miljoner kronor.

•	 Väg 27 förbi Bor, totalt 147 miljoner 
kronor 
Vägen passerar genom Bors samhälle och 
förbi Voxtorps kyrka vilket medför stör-
ningar i boendemiljön, en barriär i samhäl-
let. Under stora delar av dygnet är hastig-
heten genom delar av Bor begränsad till 30 
km/h. En ny förbifart byggs väster om Bor 
och öster om Voxtorp. Söder om Voxtorps 
kyrka byggs en trafikplats med anslutning 
till nuvarande väg 27. Den fysiska plane-
ringen befinner sig i vägutredningsskedet.

Utifrån den tilldelade ramen och de priorite-
ringar mellan olika åtgärdskategorier som har 
gjorts, är det inte möjligt att inom planperioden 
inrymma både en återbetalning av förskotteing-
en av väg 151 och ett färdigställande av riksväg 
27 förbi Bor. Eftersom båda dessa objekt berör 
Värnamo kommun bör en fortsatt diskussion 
om hur dessa två objekt ska hanteras tidsmässigt 
föras med kommunen.

Samfinansiering nationell plan

Totalt 363 miljoner kronor under 
planperioden

I nuvarande planer för perioden 2010–2021 
finns inga planerade järnvägsinvesteringar i 
Jönköpings län. Mot bakgrund av planerna 
i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
och behovet av mer godstrafik på järnväg är 
det mycket angeläget att det i planerna för åren 
2014–2025 planeras satsningar på järnvägsnätet 
i Jönköpings län.

Trafikverket har i studier identifierat de allvar-
ligaste bristerna och beskrivit åtgärdsförslag. 
Åtgärderna koncentreras i första hand till 
Jönköpingsbanan och Y:et (HNJ, delen Näs-
sjö–Värnamo och Vaggerydsbanan). Föreslagna 
åtgärder på Jönköpingsbanan är samtidig infart, 
höjd hastighet och ökad kapacitet genom ut-
byggda och nya mötesstationer. På Y:et föreslås 
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För de kategorier där inga specifika åtgärder 
har angetts sker detta i en årlig dialog mellan 
Trafikverket, Regionförbundet, Länstrafiken 
och kommuner utifrån Trafikverkets årscykel 
kopplat till verksamhetsprocessen (se kapitel 
Genomförande och uppföljning).

Kollektivtrafik och GC-åtgärder

Totalt 120 miljoner kronor under  
planperioden

120 miljoner kronor, eller 10 miljoner kronor 
per år, avsätts för utbyggnad av kollektivtrafik-
anläggningar och gång- och cykelvägar längs det 
statliga vägnätet.

De kollektivtrafikåtgärder som genomförs ska 
kopplas till Länstrafikens hållplatsstrategi. Be-
hov av anslutande gång- och cykelvägar till nya 
och befintliga hållplatser ska beaktas om behov 
finns.

Att möjliggöra att fler väljer att cykla till arbete, 
studier och fritidsaktiviteter och i mindre ut-
sträckning göra korta resor med bil förutsätter 
bra gång- och cykelvägar. Behovet och önske-
målen av att förbättra och bygga ut gång- och 
cykelstråk är mycket stort och avsatta medel 
räcker bara till en bråkdel. För att möjliggöra 
fler satsningar på gång- och cykelvägar bör 
en samplanering och finansiering med berörd 
kommun eftersträvas. Behovet är i första hand 
lokalt koncentrerat till tätorterna och deras när-
område. I planen finns medel avsatta till gång- 
och cykelvägar främst för barns säkra skolvägar 
och för studie- och arbetspendling.

I planen anges inga specifika åtgärder för kol-
lektivtrafik och gång- och cykelåtgärder utan 
dessa planeras av Trafikverket och berörd kom-
mun i samråd med Regionförbundet enligt den 
årliga planeringscykeln som beskrivs i avsnittet 
Genomförande och uppföljning.

I remissversionen av nationell plan för trans-
portsystemet 2014–2025 återfinns Etapp 1 
på Jönköpingsbanan för genomförande under 
perioden år 4-6. Även etapp 1 på Y:et återfinns 
med ett genomförande under perioden 2016–
2019. Någon tydlig finansiering för etapp 2 på 
Jönköpingsbanan och Y:et finns inte. Bland de 
namngivna bristerna i den nationella planen 
återfinns Y:et, Jönköpings–Värnamo kapacitets-
brister. En namngiven brist innebär att det finns 
viss kunskap om bristen men den behövs utre-
das djupare, exempelvis med åtgärdsvalsstudier, 
vad gäller behov, möjliga lösningar, kostnad och 
samhällsnytta. Medel finns avsatta i den natio-
nella planen för genomförande av fördjupade 
utredningar för namngivna brister.

Mindre investeringar

Totalt 334 miljoner kronor under 
planperioden

Mindre investeringar innehåller mindre kost-
samma åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet, 
framkomlighet och tillgänglighet. 344 miljoner 
kronor av planeringsramen avsätts för mindre 
åtgärder för bättre trafiksäkerhet, framkomlig-
het och tillgänglighet. Mindre investeringar kan 
omfatta åtgärder enligt samtliga steg i fyrstegs-
principen.

För samtliga åtgärdskategorier inom mindre 
investeringar görs en beskrivning av valda 
kriterier.

De åtgärder som man planerar att genomföra 
år 1–3 och år 4–6 namnges. För år 7–12 anges 
identifierade brister där åtgärdsvalsstudier ska 
genomföras dessa initieras av Trafikverket allt 
eftersom åtgärderna genomförs.

Det bör noteras att namnet på kategorin år 
7–12 mer är en beteckning på planeringslägen 
än en prognos för ett genomförande.
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het på 100 km/h enligt det nya hastighetssyste-
met. Detta är även ett viktigt steg för att skapa 
funktionella stråk med hög tillgänglighet och 
framkomlighet.

Mittseparering
Mittseparering av befintliga vägar är en åtgärd 
som höjer trafiksäkerhetsstandarden och till-
gängligheten då skyltad hastighet oftast är högre 
än på motsvarande vägar utan mittseparering. 
Ett riktvärde för när åtgärden är motiverad är 
på stråk med trafikmängder över 4000 fordon 
per dygn.

Prioritet ges till åtgärder längs de funktionella 
stråken där trafikmängden är störst. (Sträckor 
markerade med tjocka linjer på kartan).

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Totalt 214 miljoner kronor under  
planperioden

Trafiksäkerhetsåtgärder
Trafiksäkerhetsåtgärderna syftar till att minska 
antalet döda och svårt skadade i trafiken. I 
första hand ska mötesseparering och sidoområ-
desåtgärder prioriteras. En mindre del av ramen 
kan användas för korsningsåtgärder och övriga 
trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärderna som genom-
omförs inom potten för trafiksäkerhetsåtgärder 
ger i första hand positiva effekter för trafiksä-
kerheten i länet. Genom en kraftfull satsning på 
mittseparering av framför allt de mest trafike-
rade stråken möjliggörs även en skyltad hastig-

Vägtyp och trafikvolym på vägnätet. Källa: Trafikverket
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För övriga trafiksäkerhetsåtgärder anges inga 
specifika objekt utan dessa planeras av Tra-
fikverket och berörd kommun i samråd med 
regionförbundet enligt den årliga planeringscy-
keln som beskrivs i avsnittet ”Genomförande 
och Uppföljning”.

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

Projekt för genomförande år 1–3 och år 4–6
•	 Väg 761 Gamla Hjälmseryd–Stockaryd, 

medfinansiering, totalkostnad 55 miljoner 
kronor varav 17,5 miljoner kronor från 
regional plan

•	 Väg 842 Förbi Barnarp, medfinansiering, 
totalkostnad 42 miljoner kronor varav 12 
miljoner kronor från regional plan

År 7–12 namnsatta brister – föremål för åt-
gärdsvalsstudier
•	 Väg 133 Gripenberg, plankorsning järnväg, 

oskyddade trafikanter

Fler åtgärdsvalsstudier kan komma att initieras 
under perioden.
 

För att få ett så kostnadseffektivt genomförande 
som möjligt eftersträvas en samordning med 
beläggningsåtgärder för dessa projekt. Priori-
teringsordningen styrs därmed till stor del av 
beläggningsbehovet på olika sträckor.

Projekt för genomförande år 1–3 och år 4–6
•	 Riksväg 47 Vetlanda–Sjunnen, 34 miljoner 

kronor
•	 Riksväg 32 Traneryd–Tranås S, 46 miljoner 

kronor
•	 Riksväg 32 Tranås S–Sommen, 35 miljoner 

kronor

År 7–12 namnsatta brister – föremål för åtgärds-
valsstudier
För åren 7–12 anges inga specifika åtgärder. I 
stället ska ett antal åtgärdsvalsstudier initieras 
för att på ett systematiskt sätt kartlägga brister 
och åtgärdsförslag. Exempel på åtgärdsvalsstu-
dier som bör initieras är studier av de funktio-
nella stråken, för att beskriva lämpliga åtgärder 
på de delar som har bristande standard.

Stråk som är aktuella är bland annat:
Riksväg 27 Gislaved–Värnamo och väster om 
Värnamo, riksväg 30 E4–Vrigstad och söder 
om Vrigstad, riksväg 31 Nässjö–Vetlanda och 
riksväg 32 Vetlanda–Eksjö–Tranås samt Tranås–
Boxholm, vilket bör göras i samarbete med 
Östergötlands län.

Övriga trafiksäkerhetsåtgärder
Trafiksäkerhetsåtgärder omfattar förutom 
mittseparering bland annat sidoområdesåtgär-
der samt korsningsåtgärder och andra punktin-
satser på hela det regionala vägnätet.
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Trafiksäkerhetsaspekten och potentiellt antal 
cyklande är två viktiga parametrar.

Fördelning av medel för kollektivtrafikåtgärder 
sker i dialog med Länstrafiken och kopplingen 
till deras planer och strategier ska vara vägle-
dande.

Enskilda vägar

Totalt 24 miljoner kronor under  
planperioden

Medel avsätts även för investeringar på det 
enskilda vägnätet. I normalfallet utgör bidrags-
delen 70 procent av kostnaden. Fördelningen 
sker utifrån av Trafikverket inventerade behov, 
exempelvis broförbättringar som en mindre väg-
förening inte annars skulle kunna bära kostna-
den för själva.

Statlig medfinansiering

Totalt 144 miljoner kronor under 
planperioden

Kollektivtrafik och GC-åtgärder

Totalt 120 miljoner kronor under  
planperioden

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

För gång- och cykelvägar är målet är att möjlig-
göra säker cykling för så många som möjligt. 
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Ekonomisk sammanställning

Regional transportplan för Jönköpings län 2014-2025 ekonomisk sammanställning

Åtgärder År 1-3 År 4-6 År 7-12 Summa
2014-2016 2017-2019 2020-2025 2014-2025

Större investeringar 150         222       90           462        

v. 47 Förbi Holsbybrunn 140       120            120           

v. 32 Sunneränga-Marbäck 176       30              146          176           
v. 151 Förbi Värnamo - återbet. förskott. 76         76            76             
v. 27 Förbi Bor 170       90              90             
Samfinansiering Nationell plan 63            300         363        
Mötesstationer Hörle och Båramo 63         63              63             
Elektrifiering, ökad kap. och höjd hast. Värnamo-
Vaggeryd-Nässjö/Jönköping 300       300            300           
Mindre investeringar 76            67         191         334        
Kollektivtrafik och GC-åtgärder 30            30          60           120        
Trafiksäkerhet och Framkomlighet 46            37          131         214        
År 1-3 objekt möjliga att starta samt år 4-6 långt 
planerade objekt
v. 47 Vetlanda-Sjunnen 34         X
v. 32 Traneryd- Tranås S. 46         X X
v. 32 Tranås S. - Sommen 35         X X
v.842 Förbi Barnarp 12         X
v.761 G:a Hjälmseryd-Stockaryd 18         X
År 7-12 exempel på namnsatta brister, föremål 
för åtgärdsvalsstudier
v. 133 Gripenberg X
v. 27 stråkstudie X
v. 30 Stråkstudie X
v. 31,32 stråkstudie X
Statlig medfinansiering 36            36         72           144        
Kollektivtrafik och GC på kommunalt vägnät 30            30          60           120        
Enskilda vägar 6              6            12           24          
Summa 325       325     653       1 303   

Kostnad i 
plan

Regional transportplan för Jönköpings län 2014–2025
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Av denna anledning är planen strukturerad på 
ett sätt som medger en succesiv specificering av 
åtgärderna och justeringar mellan enskilda år.

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

Modellen innebär att i början av året inleds 
diskussionen om kommande år med framför 
allt kommuner och Regionförbundet. När de 
ekonomiska förutsättningarna klarnar och läget 
i den fysiska planeringen blir känt kan parterna 
bli överens om förslaget till åtgärder för kom-
mande år, verksamhetsplanen innehåller även 
en utblick för efterföljande år. När verksamhets-
året är slut görs en uppföljning av genomförda 
åtgärder som stäms av mot planen och bildar 
underlag inför kommande år.

Genomförande och uppföljning

Ansvaret för att genomföra åtgärderna i den 
regionala transportplanen åligger Trafikverket. 
Genom den årliga statsbudgetprocessen tilldelas 
Trafikverket pengar bland annat för genom-
förandet av transportplanerna. Den regionala 
transportplanen för Jönköpings län är styrande 
för hur dessa pengar satsas i Jönköpings län.

För att möjliggöra ett rationellt och effektivt 
genomförande av planen är det viktigt med en 
bra dialog mellan Trafikverket, länets kom-
muner, Regionförbundet och andra berörda 
intressenter. Det är många faktorer som på-
verkar genomförandet av planerna. Förutom 
den årliga tilldelningen av pengar spelar den 
fysiska planeringen stor roll. Om den fysiska 
planeringen försenas genom exempelvis överkla-
ganden är det viktigt att det finns en flexibilitet 
i planeringen så att andra åtgärder kan genom-
föras istället. Likaså är det viktigt att hela tiden 
försöka hitta synergieffekter med andra åtgärder 
i transportsystemet. Exempelvis finns det stora 
samordningsvinster mellan beläggningsarbeten 
och mittseparering i befintlig sträckning.
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Avgränsning av miljöbedöm- 
ningen
Avgränsning av miljöbedömningen innebär att 
Regionförbundet Jönköpings län i samråd iden-
tifierar vilka miljö- och transportpolitiska mål 
samt miljöaspekter som är viktigast att behandla 
samt vilken utbredning i geografiskt område 
(rum) och i vilket tidsperspektiv bedömningen 
ska behandla. Innehållsmässigt ska en miljökon-
sekvensbeskrivning avgränsas enligt de uppgif-
ter som är rimliga med hänsyn till:
•	 Bedömningsmetoder och aktuell kunskap
•	 Planens eller programmets innehåll och 

detaljeringsgrad
•	 Var i en beslutsprocess som planen eller 

programmet befinner sig
•	 Att vissa frågor kan bedömas bättre i 

samband med prövningen av andra planer 
och program eller i tillståndsprövningen av 
verksamheter eller åtgärder

•	 Allmänhetens intresse

Regionförbundet har i val av avgränsningar 
utgått från det metodunderlag för bedömning 
av planer och program inom transportsys-
temet som tagits fram av Trafikverket, samt 
beskrivna rimlighetsaspekter, som har fastställts 
enligt Miljöbalken 6 kap § 13. Avgränsning av 
miljöbedömningen redovisas i tre dimensio-
ner: Avgränsning i sak, avgränsning i tid och 
avgränsning i rum.

Avgränsning i sak 
Fokusområden och miljöaspekter
Trafikverket föreslår att de miljöaspekter som 
ska bedömas delas in i tre fokusområden: 
Klimat, Hälsa och Landskap. Regionförbundet 
Jönköpings län har valt att utgå från denna 
indelning. Vilka miljöaspekter som läggs inom 
respektive fokusområde framgår i figuren 
nedan.

Strategisk miljöbedömning

Bakgrund och syfte
Regionförbundet Jönköpings län har, på upp-
drag 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 författ-
ning, ska planupprättaren göra en miljöbedöm-
ning av planen, om dess genomförande enligt 
Miljöbalken kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. En länsplan för regional trans-
portinfrastruktur ska alltid antas medföra 
betydande miljöpåverkan enligt förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar. Behovet av 
en miljöbedömning är därmed lagstadgat.

Miljöbedömning är en process med samråds-
förfarande som genomförs integrerat med 
framtagandet av planen. Miljöbedömningen 
dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) 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 
Jönköpings län har ansvaret.

Enligt Naturvårdsverkets handbok med all-
männa råd5  ska miljöbedömningsprocessen ske 
i följande steg:
•	 Avgränsning av miljöbedömningen
•	 Samråd om avgränsningar
•	 Utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning
•	 Överväga resultaten från miljökonsekvens-

beskrivningen och samrådet i beslutsproces-
sen

•	 Anta planen eller programmet
•	 Redovisa hur man kommit fram till valet av 

alternativ

5 Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program. Handbok 2009:1, Naturvårdsverket
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detsamma som nuläget, utan bygger på progno-
ser och antaganden för befolkningsutveckling, 
ekonomisk utveckling, bränslepriser med mera. 
Som underlag för nollalternativet används en 
prognos från Trafikverket beskrivande trafikflö-
den år 2030 i Jönköpings län.

Då inga alternativa plannivåer har angetts i 
direktivet anges inget jämförelsealternativ avse-
ende planens innehåll. Den jämförelse som görs 
utgår därför endast från planalternativet och 
nollalternativet.

Avgränsning i tid
Förarbetena till miljöbalken anger att den 
betydande miljöpåverkan ska identifieras och 
beskrivas i princip inkluderar effekter på kort 
medellång och lång sikt. Trafikverket kommer 
i miljöbedömning av den nationella planen att 
endast bedöma åtgärder på kort sikt, som är 
planperiodens slutår. Skälet är att brist på data 
för bedömning av åtgärder efter år 2025 förelig-
ger.

För att skapa enhetlighet mellan den natio-
nella planen och Länstransportplanen kommer 
Regionförbundet att använda år 2025 som årtal 
för bedömning på kort sikt. Bedömning av 
enskilda åtgärdsförslag sker endast på kort sikt, 
på grund av bristande underlag om långsiktiga 
effekter. Förenklingar har gjorts med hänseende 
till kommande bedömningsgrunder och miljö- 
och transportpolitiska mål-år.

Fokusområden Miljöaspekter

Klimat Klimatfaktorer Människors hälsa Befokning

Luft Vatten Mark

Hälsa Materiella tillgångar Landskap Biologisk mångfald

Växtliv Djurliv Begyggelse

Landskap Forn- och kulturläm-
ningar

Annat kulturarv

Miljöbalkens miljöaspekter som ska miljöbedömas samt sortering i fokusområden. Färgmarkerad text 
indikerar samband mellan miljöaspekter. Källa: Trafikverket

Miljöaspekterna Biologisk mångfald, växtliv, 
djurliv slås utifrån Trafikverkets rekommen-
dationer ihop till en miljöaspekt. Samma sak 
gäller för aspekterna bebyggelse, forn- och 
kulturlämningar, annat kulturarv. 

Trafikverket har för varje miljöaspekt utarbe-
tat bedömningsgrunder som förtydligar vad 
bedömningen mer konkret ska avse. Bedöm-
ningsgrunderna för den Regionala transportpla-
nen för Jönköpings län utgår från det nationella 
förslaget, men har omarbetats och anpassats till 
den regionala nivån.

Alternativhantering
Miljöbedömningen ska hantera rimliga alterna-
tiv till åtgärdsförslagen. Med rimliga alternativ 
avses olika vägval som är möjliga med hänsyn 
till planens syfte och geografiska avgränsning. 
Med alternativ avses inte flera olika förslag på 
planen som helhet, utan alternativa lösningar 
inom ramen för samma plan. Alternativ kan 
vara av två olika huvudtyper: Den ena typen 
är olika lösningar för att uppnå den önskade 
funktionen eller bristen, medan den andra 
typen är nollalternativet som ska ge en referens-
punkt för att utvärdera planens effekter. Genom 
att bedöma olika alternativ kan målkonflikter i 
planeringen tydliggöras. 

Nollalternativet utgår från en för riket gemen-
sam beskrivning av samhällets troliga utveckling 
av transportarbetet om inga ytterligare åtgärder 
genomförs eller ändras. Nollalternativet är inte 



REGIONAL TRANSPORTPLAN FÖR JÖNKÖPINGS LÄN    |   57

Nationella miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 
Det nationella miljömålssystemet består av 16 
miljökvalitetsmål. Till varje miljökvalitetsmål 
finns ett antal preciseringar för vad som avses, 
med tillhörande målnivåer.

Nationella energi- och klimatpolitiska 
mål
I propositionerna 2008/09:162 och 
2008/09:163 fastställdes nya energi- och kli-
matpolitiska mål för Sverige fram till år 2020 
med utgångspunkt i EU:s 2020-strategi.

Transportpolitiska mål
Transportpolitikens övergripande mål är att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-
borgarna och näringslivet i hela landet. Detta 
delas in i två jämbördiga mål. Ett funktionsmål 
och ett hänsynsmål. Funktionsmålet syftar till 
att transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska medverka till att ge alla 
en grundläggande tillgänglighet och bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Hänsynsmålet 
handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Trans-
portsystemet ska bidra till att miljökvalitetsmå-
len uppnås och till ökad hälsa, samt att ingen 
dödas eller skadas allvarligt.

Regionala miljömål
Jönköpings län berörs bara av 14 av de 16 
nationella målen eftersom det vare sig finns fjäll 
eller hav i länet.

Miljömålssystemet har genomgått ett antal för-
ändringar de senaste åren. Nya regionala delmål 
för Jönköpings län beslutades i april 2013.
 

Många av de åtgärder som vidtas fram till år 
2025 kommer emellertid att vara avgörande för 
om Sverige kan uppnå de långsiktiga miljöpoli-
tiska ambitionerna, exempelvis nollnettoutsläpp 
av växthusgaser år 2050. Den samlade bedöm-
ningen av länstransportplanens miljöpåverkan 
ser därför till effekter både på kort och på 
lång sikt, där år 2050 används som långsiktigt 
perspektiv. Den långsiktiga bedömningen är av 
resonerande karaktär, med hänvisning till bris-
tande bedömningsunderlag. Miljöbedömningen 
avgränsas också till att inte inkludera bedöm-
ning på medellång sikt.

Avgränsning i rum
Den betydande miljöpåverkan som den Regio-
nala transportplanen kan medföra utgår från ett 
stråkperspektiv Detta innebär att avgränsningen 
omfattar Jönköpings län samt de länsgränsöver-
skridande stråk som planen omfattar i den mån 
effekter bedöms uppstå utan för länet. Miljö-
bedömningen kommer även i den mån det är 
relevant att omfatta betydande miljöpåverkan i 
andra länder som planens åtgärdsförslag kan ge 
upphov till. 

Målbilder för ett miljömässigt 
hållbart transportsystem
År 2010 beslutade riksdagen om en ny miljö-
målsstruktur i Sverige innehållande generations-
mål, miljökvalitetsmål och etappmål. Genera-
tionsmålet visar vilka värden som ska skyddas 
och den samhällsorientering som krävs för att 
det önskade miljötillståndet ska nås.

Generationsmålet
Generationsmålet är den övergripande mål-
bilden för den svenska miljöpolitiken som 
fastslår att det övergripande målet är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.
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samt ett hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa. 
I hänsynsmålet ingår att transportsystemet ska 
bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och 
ökad hälsa uppnås. I regeringens proposition 
En sammanhållen klimat- och energipolitik8,9,  
anges fyra mål till år 2020 med utgångspunkt i 
EU:s 2020-strategi:
•	 40 procent minskning av klimatutsläppen.
•	 Minst 50 procent förnybar energi.
•	 20 procent effektivare energianvändning.
•	 Minst 10 procent förnybar energi i trans-

portsektorn.

Ett annat mål i propositionen är att landets for-
donsflotta ska vara oberoende av fossila bräns-
len år 2030. Bland åtgärderna i propositionen 
finns utveckling av biogas för fordon, undan-
tag för fordonsskatt för miljöbilar och skärpt 
miljöbilsdefinition, höjd energiskatt på diesel, 
höjd fordonsskatt beroende på koldioxidutsläpp 
och höjd koldioxidskatt. Även det långsiktiga 
klimatmålet skärps i propositionen och visionen 
att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska 
vara noll år 2050.

De regionala miljömål som ingår i målbilden 
anges nedan: 
•	 Begränsad klimatpåverkan
•	 Frisk luft
•	 Bara naturlig försurning
•	 Skyddande ozonskikt
•	 Ingen övergödning
•	 Levande sjöar och vattendrag
•	 Myllrande våtmarker
•	 Giftfri miljö
•	 Säker strålmiljö

Målbild
Betydande miljöpåverkan används dels som 
kriterium för när det ska krävas miljöbedöm-
ning och dels som samlande begrepp för 
avgränsningen av miljöbedömningen. Utgångs-
punkten för att bedöma vad som är betydande 
i åtgärdsplaneringen är vilka miljöutmaningar 
som transportsektorn har ett stort delansvar att 
lösa och hur urvalet av åtgärder i planen kan 
påverka detta.

Att identifiera, beskriva och bedöma den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet 
av planen kan leda till är ett av de mest centrala 
momenten i miljöbedömningen. Både positiv 
och negativ påverkan ska behandlas. 

I syfte att få alla delar av åtgärdsplaneringspro-
cessen att bidra till att transportinfrastrukturens 
mest betydande negativa miljöaspekter minime-
ras, samtidigt som miljönyttans fulla potential 
tillgodogörs, har trafikverken formulerat en 
särskild målbild för miljö i åtgärdsplaneringen. 
Denna målbild ska följa både av nationella 
miljökvalitetsmål och av det transportpolitiska 
delmålet God miljö, eftersom dessa anger poli-
tiskt prioriterade önskvärda miljötillstånd. 

Den av trafikverken formulerade målbilden 
innebär en avgränsning av miljöbedömningen 
till de miljöaspekter som är särskilt viktiga att 
behandla på en övergripande strategisk nivå. De 
mest relevanta miljöaspekterna för den natio-
nella åtgärdsplaneringen är områdena klimat, 
hälsa och landskap6 . 

De miljöaspekter som berörs av den regionala 
åtgärdsplaneringen skiljer sig inte mycket 
från de aspekter som berörs av den nationella 
åtgärdsplaneringen. Det är dock viktigt att utgå 
från regionala miljömål, mål och strategier.
 
I regeringens proposition Mål för framtidens 
resor och transporter7 , anges två transportpo-
litiska mål, ett funktionsmål – tillgänglighet – 

  6 Banverket et al. (2008) s. 22-23
  7 Regeringen (2008 a) sid 16; sid 30 
  8 Regeringen (2008 b) sid. 31 

  9 Regeringen (2008 c) sid. 38-39
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För godstransporter skattas den totala tillväxt-
takten mätt i transportarbete för inrikes trans-
porter till 1,7 procent per år fram till år 2030. 
Väg är det trafikslag som bedöms öka mest med 
1,9 procent i årstakt, följt av sjöfart på 1,7 pro-
cent och järnväg på 1,4 procent per år. Inrikes 
flygtransporter existerar i princip inte, men 
ökningen av utrikes godstransporter på flyg har 
beräknats till 1,6 procent per år. Ett antagande 
om ökad svensk utrikeshandel bedöms bidra till 
ett ökat transportarbete både inom och utom 
Sverige. Vägtransporterna i Sverige 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 tonkilo-
meter 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 gruv-
brytning i norra Sverige.

Regional transportplan för Jönköpings 
län

Åtgärder inom ramen för den regionala 
transportplanen
Den regionala transportplanen redovisar hur 
Regionförbundet vill använda 1 303 miljoner 
kronor under 12 år för att åstadkomma ett 
konkurrenskraftigt transportsystem som främjar 
tillväxt och utveckling.

Drygs 460 miljoner kronor eller 35 procent 
avsätts för större väginvesteringar, omkring 
360 miljoner kronor eller 28 procent avsätts 
för samfinansiering av järnvägsinvesteringar i 
nationell plan, ungefär 330 miljoner kronor el-
ler 26 procent avsätts för mindre investeringar. 
Till medfinansiering av kollektivtrafikåtgär-
der, miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder längs 
det kommunala vägnätet samt enskilda vägar 
avsätts 144 miljoner kronor, eller 11 procent av 
planutrymmet. 

•	 Grundvatten av god kvalitet
•	 Levande skogar
•	 Ett rikt odlingslandskap
•	 God bebyggd miljö
•	 Ett rikt växt- och djurliv

Nollalternativ
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbe-
skrivning innehålla en beskrivning av miljöför-
hållandena och miljöns sannolika utveckling 
om planen inte genomförs, det s.k. nollalterna-
tivet. Syftet med nollalternativet är att utgöra 
en referensbeskrivning som planens sannolika 
verkan bedöms emot. Nollalternativet kan 
således sägas utgöra en utgångspunkt vid utvär-
dering av vad planen tillför eller tar bort vid en 
viss tidpunkt i framtiden. Nollalternativet ska 
underlätta bedömningen av vilka förändringar 
som beror på planen, så att denna inte omfattas 
av följder som skulle ha uppstått oavsett planen.

Uppgifterna om utveckling av transportbehov 
och trafikslag nedan har hämtats från Trafikver-
kets underlag för att ta fram nationellt nollal-
ternativ samt samhällsekonomiska beräkningar. 
Utgångspunkten för såväl framtida förutsätt-
ningar 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 procent gentemot år 2010. Persontransport-
arbetet på järnväg beräknas öka med 27 pro-
cent och det sammanlagda transportarbetet för 
färdsätten bil, buss, tåg och flyg beräknas öka 
med 29 procent under perioden. Persontrafiken 
med bil i Jönköpings län har av Trafikverket1 
bedömts öka med 28 procent under perioden 
2010–2030, med en årlig tillväxt på 1,2 procent 
mätt som trafikarbete med personbil. Bränsle-
priset prognosticeras öka, men teknikutveckling 
för energieffektivisering sker så att kostnad och 
utsläpp per körd mil antas sjunka.
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Objekt inom länet i den nationella planen 
I den nationella planen ingår ett antal åtgärder 
på länets väg- och järnvägsnät. De miljömässiga 
effekterna av dessa åtgärder beskrivs i miljö-
bedömningen kopplat till den nationella pla-
nen. Detta gäller även samfinansieringsobjekt. 
Detta innebär att en stor del av de satsningar 
som göra i den regionala transportplanen inte 
beskrivs i följande avsnitt.

Miljökonsekvenser vid Nollalternativ
Nollalternativet utgörs av den bedömda sanno-
lika utvecklingen av miljön utan planen.

Klimat
Utifrån de trafikprognoser som Trafikverket 
presenterar i Kapacitetsutredningen och de 
krav på fordon och drivmedel som är beslutade 
kommer utsläppen av klimatgaser att ligga på 
ungefär dagens nivå fram till år 2030. Om inga 
ytterligare åtgärder vidtas kommer utsläppen 
sedan att öka fram till år 2050. I diagrammet 
nedan visas förväntad utveckling av utsläpp 
av klimatgaser med beslutade åtgärder jämfört 
med de svenska och europiska klimatmålen. 
(Index 2004 = 100).

Regional transportplan för Jönköpings län 
2014–2025

Större investeringar

Samfinansiering nationell plan

Mindre investeringar

Statlig medfinansiering

Total ram: 1 303 miljoner kronor

Ekonomisk fördelning av planeringsramen på olika åtgärdskategorier

Inom större väginvesteringar ingår en kraftig 
satsning på de funktionella transportstråken 
som en nybyggnation på riksväg 47 förbi 
Holsbybrunn, en ny sträcka på riksväg 32 Sun-
neränga–Marbäck samt en ny sträckning förbi 
Bor på riksväg 27. Även återbetalning av ett 
tidigare genomfört och förskotterat projekt, v 
151 förbi Värnamo, ingår. Samfinansiering av 
järnvägsåtgärder i nationell plan innebär att vi 
bidrar med pengar från den regionala planen till 
en satsning för att höja kapacitet och hastighet 
och elektrifiering på ett viktigt järnvägsstråk i 
länet, (Vaggerydsbanan och Halmstad–Nässjö, 
järnvägsdelen Nässjö–Värnamo).

Bland mindre investeringar ingår bland annat 
åtgärder i form av hållplatser och pendlarpar-
keringar för att utveckla kollektivtrafiken och 
gång- och cykelvägar längs statliga vägar, mittse-
parering i befintlig sträckning på de trafikinten-
siva stråken och trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
samt mindre framkomlighetsåtgärder på hela 
det regionala vägnätet. Statlig medfinansiering 
(tidigare kallat bidrag) är satsningar på den del 
av vägnätet som inte är statligt. På det kommu-
nala vägnätet ska pengarna användas till kollek-
tivtrafikåtgärder samt gång- och cykelåtgärder. 
Den statliga medfinansieringen till enskilda vä-
gar är en stöttning för kostsamma investeringar 
som en enskild vägsamfällighet kan stå inför 
exempelvis byte av uttjänta broar.
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riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utom-
hus, uppgår till omkring två miljoner. Även i 
Jönköpings län är många bostäder längs väg och 
järnvägsnätet bullerstörda. Vid sidan av klimat-
målet är bullermålet det område som står längst 
ifrån långsiktig måluppfyllelse.

Ett ökat tranportarbete inom samtliga trans-
portslag kommer, utan plan, att leda till ökade 
bulleremissioner och därmed fler bullerstörda i 
Jönköpings län.

Luft
Utsläppen av luftföroreningar från trafiken 
fortsätter att orsaka problem för luftkvaliteten, 
speciellt i städerna. Användningen av dubbdäck 
är ett stort problem då det gäller luftkvaliteten 
i större tätorter där en stor del av trafikarbetet 
sker på vintervägar utan snö. Många svenska 
orter har därför halter av partiklar som överskri-
der EU:s gränsvärde för acceptabel luftkvalitet.

Förväntade utsläpp av klimatgaser med beslutade åtgärder jämfört med de svenska och euro-
peiska miljömålen, index 2004 = 100. Källa: Trafikverkets kapacitetsutredning, 2012

Effektivare fordon ur energisynpunkt och en 
ökad andel förnybar energi kan bidra till att 
nå klimatmålen men kommer inte att räcka. 
Det måste till åtgärder av olika slag som leder 
till minskad biltrafik. För att nå klimatmålen 
behövs det ställas krav på samhällsplaneringen 
samt ökade inslag av ekonomiska och adminis-
trativa styrmedel. 

Transportsektorn, tillsammans med arbetsma-
skiner, svarar idag för hälften av de klimatpå-
verkande utsläppen i Jönköpings län. I riket 
uppgår motsvarande andel till 38 procent10. 
Trots satsningar på miljöbilar och alternativa 
bränslen är sektorn nästan helt beroende av fos-
sila bränslen och har idag stora svårigheter att 
minska utsläppen och därmed bidra till mins-
kad klimatpåverkan.

Hälsa
Buller
Antalet svenskar som vid sin bostad är expo-
nerade för trafikbullernivåer som överskrider 

 10 Miljörådet (2009) Miljömålsportalen. www.miljomal.se (091012)
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Miljökonsekvenser till följd av den Re-
gionala transportplanen

Klimat
Planens klimatpåverkan bedöms bland annat 
med hjälp av de effektanalyser som Trafikverket 
tar fram för de objekt som i planen benämns 
som större investeringar. Aktuella objektvisa 
effektbedömningar för denna planeringsperiod 
har ännu inte levererats av Trafikverket vilket 
innebär att bedömningen baseras på de analyser 
för togs fram i samband men åtgärdsplanering-
en för perioden 2010–2021. Effektanalyserna 
är utförda med EVA, vilket innebär att beräk-
ningarna beaktar åtgärdens påverkan på trafiken 
inom ett influensområde, medan den inte tar 
hänsyn till åtgärdernas potential att generera ny 
trafik där framkomligheten förbättras avsevärt. 

De större investeringarna i planen resulterar, en-
ligt de beräkningar som utförts, i att utsläppen 
av koldioxid från vägtrafiken ökar, jämfört mot 
ett nollalternativ. Detta beror på att bränsleför-
brukningen ökar till följd av höjda hastigheter 
(förbifarter förbi Holsbybrunn respektive Bor) 
samt något längre vägsträcka (Rv 32).

Byggandet av förbifarter resulterar i exploa-
teringseffekter i form av ny tätortsnära mark 
som görs tillgänglig för nyetableringar i anslut-
ning till ny vägsträckning. Förbifarterna kan 
därigenom stimulera utvecklingen mot en mer 
utspridd lokalisering av bostäder och verk-
samheter, vilket i sin tur genererar ett större 
transportbehov. Samtidigt avlastas befintliga 
vägar inne i de berörda tätorterna, vilket inne-
bär att tidigare trafikstörda ytor öppnas upp, 
med möjlighet till etablering av nya bostäder 
och verksamheter. Därigenom kan tätorterna 
förtätas, med minskat bilberoende som följd. 
Minskade trafikflöden inne i tätorterna bidrar 
dessutom till att det blir säkrare och en mer 
trivsam upplevelse att cykla och gå i tätorterna. 
Satsningarna på kollektivtrafik och cykelvä-
gar kan ytterligare förstärka utvecklingen mot 
minskat bilberoende i tätorterna. 

Det finns inte någon tydlig positiv trend när 
det gäller partiklar (PM10), utan problem med 
luftkvalitet förekommer sannolikt fortfarande i 
vissa av länets tätorter. Prognoserna för kvä-
veoxid tyder på att en förbättrad fordonspark 
resulterar i att vägtrafikens utsläpp av kväve-
oxider beräknas fortsätta minska trots ett ökat 
trafikarbete.

Vatten (dricksvatten)
Kraven på riskreducerande åtgärder vid vatten-
skyddsområden kommer att öka både till kvan-
titet och till kvalitet. Vattendirektivet innebär 
ökade krav på väghållare att identifiera påverkan 
från vägen och vägtrafiken.

Landskap
De förväntade trafikökningarna skall klaras av 
befintliga vägar och järnvägar, samtidigt som 
åtgärder för att minska den befintliga infra-
strukturens negativa påverkan på landskapet 
inte genomförs. Transportsystemets negativa 
påverkan på biologisk mångfald kommer därför 
att förstärkas under planperioden. Transportsys-
temets barriäreffekt ökar ytterligare till följd av 
trafiktillväxten och ökad trafiktäthet på befint-
ligt väg- och järnvägsnät. Vidare finns ett starkt 
samband mellan trafikmängd och viltolyckor, 
vilket innebär att viltolyckorna kommer att öka 
och därmed även deras betydelse för djurpopu-
lationerna.

Då inga åtgärder vidtas för att minska befintliga 
vägars negativa påverkan på landskapet, sker 
även en fortsatt minskning av antalet alléer 
och vägträd, artrika vägkanter, artrika järnvägs-
miljöer och andra viktiga miljöer för djur och 
växter i anslutning till infrastrukturen. Antalet 
hotade arter som främst har sina livsmiljöer i 
det urbana landskapet och i jordbrukslandska-
pet kommer att fortsätta att öka.

Utvecklingen utan plan innebär att kulturreser-
vat och byggnadsminnen påverkas i liten ut-
sträckning, men kulturhistoriska betydelsebärare, 
som till exempel alléer, kommer att tas bort.
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Åtgärder som främjar cykling respektive resande 
med kollektivtrafik kan också bidra till för-
bättrad luftkvalitet, om än i betydligt mindre 
utsträckning.

De föreslagna åtgärderna i den regionala 
transportplanen bedöms sammantaget att få en 
positiv påverkan på möjligheterna att nå målet 
om frisk luft, jämfört mot nollalternativet.

Dricksvatten
Vid om- och nybyggnation finns en risk att 
grundvattnet kan påverkas, vilket framför allt 
gäller de större investeringsobjekten i planen. 
Samtidigt ställs normalt högre krav på skydd av 
vattentäkter i samband med om- och nybyggna-
tion i känsliga miljöer, än motsvarande skydd av 
befintliga vägar. 

De föreslagna åtgärderna i den regionala trans-
portplanen bedöms inte påverka på möjlig-
heterna att nå målet om grundvatten av god 
kvalitet.

Trafiksäkerhet
De flesta av de i planen föreslagna åtgärderna 
bidrar till ökad trafiksäkerhet. Det är i hu-
vudsak åtgärderna som bidrar till minskade 
trafikflöden inom tätorterna samt investeringar 
i gång- och cykelvägar, som förutsätts bidra till 
en förbättring av den byggda miljön.

De föreslagna åtgärderna i länstransportplanen 
bedöms därför få positiv påverkan på möjlig-
heterna att nå målet om god bebyggd miljö, 
jämfört mot nollalternativet.

Landskap
Biologisk mångfald
De föreslagna förbifarterna i den regionala pla-
nen innebär relativt stora intrång i landskapet, 
vilket får till följd att landskapet fragmenteras 

Planens övriga vägåtgärder, som syftar till ökad 
trafiksäkerhet längs befintliga stråk, bedöms i 
den mån hastigheten höjs ha en något negativ 
klimatpåverkan. 

Åtgärder som främjar cykling respektive resande 
med kollektivtrafik bedöms bidra till att utsläp-
pen av koldioxid minskar genom att dessa färd-
medel därigenom blir relativt sett mer attraktiva 
gentemot bilen. 

De föreslagna åtgärderna i länstransportplanen 
bedöms sammantaget ha en marginellt negativ 
påverkan på möjligheterna att nå målet om 
begränsad klimatpåverkan, jämfört mot nollal-
ternativet.

Hälsa
Buller
De större investeringarna i den regionala 
planen resulterar i att trafikflöden flyttas ut 
från tätorter till förbifarter, vilket innebär att 
färre människor utsätts för trafikrelaterat buller. 
Åtgärderna resulterar samtidigt i att tidigare 
ostörda områden kommer att påverkas av tra-
fikrelaterat buller, men få människor berörs av 
dessa störningar.

De föreslagna åtgärderna i den regionala trans-
portplanen bedöms därför få positiv påverkan 
på möjligheterna att nå målet om god bebyggd 
miljö, jämfört mot nollalternativet.

Luftkvalitet
Trafikverkens effektanalyser för de objekt som 
i den regionala planen benämns som större 
investeringar indikerar en ökning av utsläppen 
av kväveoxider, jämfört mot ett nollalternativ. 
Utsläppen av partiklar påverkas dock i mycket 
liten utsträckning av åtgärderna. Genom att 
åtgärderna resulterar i att trafiken flyttas ut från 
tättbebyggda område bidrar åtgärderna till för-
bättrad luftkvalitet för de boende i tätorterna. 
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andra transportslag än bil, bedöms endast i liten 
utsträckning motverka denna utveckling. Sam-
mantaget bedöms därför planen får en något 
negativ påverkan på möjligheterna att nå målet 
om begränsad miljöpåverkan.

Antalet personer som störs av trafikrelaterat 
buller och luftföroreningar bedöms minska 
till följd av åtgärderna i planen. I de orter som 
berörs av de planerade förbifarterna förbättras 
trafiksäkerheten och trafikens barriäreffekter 
minskar, till följd av minskade trafikflöden i 
tätorterna. Satsningar på gång- och cykelvägar 
bidrar ytterligare till ökad trafiksäkerhet för 
länets invånare. Åtgärderna i planen bedöms 
därför bidra positivt till möjligheterna att nå 
målen om en god bebyggd miljö och frisk luft.

Planens större investeringar innebär intrång 
i landskapet. De nya förbifarterna resulterar 
i fragmentisering och nya barriärer, vilket 
påverkar den biologiska mångfalden och djur- 
och växtlivet i de berörda områdena. Övriga 
planerade åtgärder bedöms inte påverka land-
skapet, men planen bedöms sammantaget få 
negativ påverkan på möjligheterna att nå målen 
om levande skogar, ett rikt växt- och djurliv 
respektive ett rikt odlingslandskap. 

Effektanalyserna pekar på totalt sett ökade 
utsläpp av kväveoxider till följd av de planerade 
åtgärderna, vilket innebär att planen bedöms 
få en negativ påverkan på möjligheterna att nå 
målen om enbart naturlig försurning och ingen 
övergödning
 

och nya barriärer skapas. Sträckan förbi Holsby-
brunn passerar genom ett område med sump-
skog. Passagen förbi Bor innebär ett intrång i 
ett odlingslandskap som ingår i naturvårdspro-
grammet för länet.

Övriga åtgärder i planen innebär i huvudsak in-
vesteringar längs befintliga stråk och intrången i 
naturmiljö till följd av dessa blir därför begrän-
sade. De bedöms därför inte ha någon betydan-
de påverkan på den biologiska mångfalden.

Sammantaget bedöms åtgärderna i planen ha 
negativ påverkan på möjligheterna att nå målen 
om levande skogar, ett rikt växt- och djurliv 
respektive ett rikt odlingslandskap. 

Mark och vatten
Trafikverkens effektanalyser för de objekt som 
i planen benämns som större investeringar in-
dikerar en ökning av utsläppen av kväveoxider, 
jämfört mot ett nollalternativ.

Investeringar i gång- och cykelvägar samt kol-
lektivtrafiken medverkar till minskade utsläpp 
av bland annat kväveoxider. Sammantaget be-
döms åtgärderna i planen ha en negativ påver-
kan på möjligheterna att nå målen om enbart 
naturlig försurning och ingen övergödning.

Samlad miljöbedömning av  
åtgärdsplanen
De föreslagna större investeringarna i den 
regionala planen resulterar, enligt genomförda 
effektanalyser, i en ökning av utsläppen av 
koldioxid från transportsystemet. Planens in-
vesteringar i gång- och cykelvägar och kollek-
tivtrafikåtgärder, vilket stimulerar resande med 
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Måluppfyllelse 
Riktningsanalys för transportplanen 
 
Riktningsanalysen görs för planen som helhet och visar vilka parametrar som djupgående 
miljöbeskrivs. 
Den sammanlagda påverkan av föreslagna åtgärder jämfört med nollalternativet 
++ = betydande positiv                                              - = negativ 
+ = positiv                                                                -- = betydande negativ påverkan  
0 = sammantaget varken positiv eller negativ 
 +-

0 
Påverkan i form av: Påverkar inte 

negativt förutsatt 
att: 

Påverkar positivt 
förutsatt att: 

Begränsad 
klimatpåverkan 
 
 

- Ökade koldioxidutsläpp Satsningar på 
kollektivtrafik och 
gång/cykel 
resulterar i 
omfattande 
överflyttning till 
alternativa färdsätt. 

 

Frisk luft + Minskade utsläpp inne i 
tätorter. Totalt en minskning 
av kväveoxider och partiklar 

  

Bara naturlig 
försurning 

+ Utsläpp av kväveoxider 
minskar. Utsläpp av 
svaveldioxid ökar något litet. 

  

Giftfri miljö 0 Vägtrafiken kan öka till följd 
av förbättrad tillgänglighet 
med bil samt 
exploateringseffekter.  

 Nya material i däck 
och vägytor.  
Satsningar på 
kollektivtrafik och 
gång/cykel 
resulterar i 
omfattande 
överflyttning till 
alternativa färdsätt. 

Skyddande 
ozonskikt 

0 Planen påverkar inte 
mängden ozonnedbrytande 
ämnen. 

  

Levande sjöar 
och vattendrag 

- Förbifarter innebär intrång i 
naturmiljön, bland annat 
områden av riksintressen för 
naturvård och biotoper samt 
sumpskogar. Buller i tidigare 
orörd miljö. 

Åtgärder vidtas för 
att skydda hotade 
arter och biotoper i 
berörda områden. 

 

Grundvatten av 
god kvalitet 

0 Åtgärder bedöms inte 
påverka grundvattnet 

Åtgärder för att 
skydda vattentäkter 
vidtas vid om- och 
nybyggnation 
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Myllrande 
våtmarker 

- Förbifart Holsbybrunn innebär intrång i 
naturmiljön 

Åtgärder vidtas för att 
skydda hotade arter och 
biotoper i berörda 
områden. 

 

Levande skogar - Förbifarter innebär intrång i naturmiljön. 
Skapar barriäreffekter och 
fragmentisering. 

  

Ett rikt 
odlingslandskap 

- Förbifart Bor innebär intrång i område 
som ingår i länets naturvårdsprogram 

  

God bebyggd 
miljö 

++ Minskade trafikflöden i tätort, minskade 
barriäreffekter, ökad trafiksäkerhet för 
samtliga trafikanter, minskat buller och 
utsläpp av skadliga ämnen i tätorter. Ökad 
tillgänglighet. 

  

Ett rikt växt- och 
djurliv 

- Förbifarter innebär intrång i naturmiljön, 
bland annat i områden av riksintressen för 
naturvård och biotoper. Nya transportstråk 
skapar barriäreffekter och 
fragmentisering. 

Åtgärder som möjliggör 
spridningsvägar, t ex 
säkra passager 
över/under vägar. 
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