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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 171 

Länstransportplan Kronobergs län 2018-2029 
Dnr 2017/460 530 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar miljö- och byggnadschefens och 

utvecklingschefens skrivelse (bilaga 1) som sin egen med följande tillägg: 

• Text om kommunfullmäktiges beslut gällande "Motion- stärk 

friluftslivet genom att bygga en gångbro över Mörrumsån i Ryd" 

(KF § 105, 2017-08-28.) 

• Text om kommunstyrelsens beslut§ 59, 2017-03-27; "Gröna 

Kronobergs utveckling kräver infrastruktur även i sydost". 

Beskrivning av ärendet 

Region Kronoberg vill främja hållbar utveckling och arbetar för att 

möjliggöra attraktiva boende- och livsmiljöer i Kronoberg. I den regionala 

utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, pekas på att samhället måste 

planeras med en helhetssyn där hållbara lösningar för kommunikation, 

infrastruktur och samhällsbyggnad bidrar till att stärka tillväxten och 

tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska vara strategiskt, och utgå från 

ett komplementätt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av varandras 

kvaliteer i platser, mter, städer och regioner.kvaliteer i platser, orter, städer 

och regioner. Huvudsyftet med Länstransportplanen är att visa på Region 

Kronobergs prioriteringar vad gäller infrastrukturinvesteringar och 

samfinansiering till nationell plan. Regionens prioriteringar är samlade i 

kapitel 2; Regionala investeringar i Kronobergs län 2018-2029 och på 

sidan 13 presenteras de i tabellformat. 

Prioriteringarna är uppdelade på: 

D Större namngivna objekt, både vad gäller samfinansiering och som 

enbart ska finansieras genom länstransportplanen. 

D Mindre investeringar dvs. under 25 miljoner kronor och vilka mindre 

objekt inom områdena väg, cykel och kollektivtrafik vilka är av stor 

betydelse för region Kronoberg. 
D Bidragsobjekt som omfattar trafiksäkerhets åtgärder, 

kollektivtrafikåtgärder samt bidrag till enskilda vägar och driftbidrag till 

flygplats. 

Ärendet har hos Tingsryds kommun beretts av miljö- och 

byggnadsförvaltningen och utvecklingsavdelningen. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 171 forts. 

Beslutsunderlag 

Länstransportplan Kronobergs län 2018-2019 

Remissbrev till ovanstående plan 

Skrivelse från miljö- och byggnadschefen och utvecklingschefen, 2017-08-

28. 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Anna Johannsson (C) yrkar att följande tillägg fogas in i yttrandet: 

Text kring kommunfullmäktiges beslut gällande "Motion - stärk friluftslivet 

genom att bygga en gångbro över Mörrumsån i Ryd" (KF § 105, 2017-08-

28.) 

Text om kommunstyrelsens beslut§ 59, 2017-03-27; "Gröna Kronobergs 

utveckling kräver infrastruktur även i sydost". 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Anna 

Johanssons (C) yrkande. 

I lltdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Camilla Norrman 
camilla.norrman@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRJVELSE 

2017-08-28 
Dnr 

Kommunstyrelsen 

Remissvar Länstransportplan för Kronobergs län 2018 -2029 

Förslag till beslut 
Beslutar att Tingsryds kommun skall inkomma med yttrande i enlighet med Bilaga 1 

Sammanfattning 
Region Kronoberg vill främja hållbar utveckling och arbetar för att möjliggöra attrak

tiva boende- och livsmiljöer i Kronoberg. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröna 

Kronoberg 2025, pekas på att samhället måste planeras med en helhetssyn där hållbara 

lösningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad bidrar till att stärka 

tillväxten och tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska vara strategiskt, och utgå från 

ett komplementärt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av varandras 
kvaliteer i platser, orter, städer och regioner. Huvudsyftet med Länstransportplanen är 

att visa på Region Kronobergs prioriteringar vad gäller infrastrukturinvesteringar och 

samfinansiering till nationell plan. Tingsryds kommun lämnar yttrande över remissen i 

enlighet med bilaga 1. Ärendet har beretts av miljö- och byggnadsförvaltningen och 

utvecklingsavdelningen. 

Beskrivning av ärendet 
Region Kronoberg vill främja hållbar utveckling och arbetar för att möjliggöra attrak

tiva boende- och livsmiljöer i Kronoberg. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröna 

Kronoberg 2025, pekas på att samhället måste planeras med en helhetssyn där hållbara 

lösningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad bidrar till att stärka 

tillväxten och tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska vara strategiskt, och utgå från 

ett komplementärt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av varandras 
kvaliteer i platser, orter, städer och regioner.kvaliteer i platser, orter, städer och region

er. Huvudsyftet med Länstransportplanen är att visa på Region Kronobergs prioritering

ar vad gäller infrastrukturinvesteringar och samfinansiering till nationell plan. Region

ens prioriteringar är samlade i kapitel 2 Huvudsyftet med Länstransportplanen är att 
visa på Region Kronobergs prioriteringar vad gäller infrastrukturinvesteringar 

och samfinansiering till nationell plan. Regionens prioriteringar är samlade i 

kapitel 2; Regionala investeringar i Kronobergs län 2018-2029 och på sidan 13 presen

teras de i tabellformat. 

Prioriteringarna är uppdelade på: 
D Större namngivna objekt, både vad gäller samfinansiering och som enbart ska fi

nansieras genom länstransportplanen. 
D Mindre investeringar dvs. under 25 miljoner kronor och vilka mindre objekt inom 

områdena väg, cykel och kollektivtrafik vilka är av stor betydelse för region Kronoberg. 
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
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Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 

362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 
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D Bidragsobjekt som omfattar trafiksäkerhets åtgärder, kollektivtrafikåtgärder samt 
bidrag till enskilda vägar och driftbidrag till flygplats. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Region Kronoberg 

Camilla Norrman 
Miljö- och byggnadschef 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklingschef 

2(8) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Bilaga 1, yttrande 

Tingsryds vision för 2030 är att Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern 

landsbygdskommun, mitt i en stark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. Här 

finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till 

mänskliga möten. 

Tingsryds kommun består av flera mindre orter som alla är viktiga och vi har inte det 

utpräglade nav i en huvudort som andra kommuner kan ha. Ändå har våra invånare 

samma behov och önskemål som invånare i mer tätbefolkade och centrerade områden. I 

Tingsryds kommun är många beroende av bil. För Tingsryds kommun är också kompe

tensförsörjningen en av de allra största utmaningarna och inpendlingen till kommunen 

är stor till såväl offentliga som privata arbetsgivare. Det är av stor vikt för kommunen 

att det finns såväl kollektivtrafik som ett vägnät som klarar pendlingsresorna. Då Tings

ryds kommun saknar järnväg är vägnätet essentiellt för att kunna fortsätta ha ett livs

kraftig näringsliv. Det är därför av största vikt för kommunens utveckling att möjlighet

en till fossilbränslefria kollektivtransporter ökar samt att vägarna i kommunen håller 

hög standard och säkerhet. 

Det hade varit önskvärt att länstrafikplanen tydligt hade kopplat ihop de olika föreslagna 

åtgärderna med hur de bidrar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Behov 

finns i de mindre bilberoende kommunerna att få regional hjälp för att kunna bygga upp 

tankstationer för fossilfria bränsle såsom el-laddstolpar, biogas m.m. Det är svårt för 

mindre kommuner att kunna avsätta tid att på egen hand ansöka och genomföra sats
ningar tex genom Klimatklivet. Detta medför att de mindre kommunerna halkar efter i 

den fossilbränslefria omställningen och att det nationella miljökvalitetsmålet: begränsad 

klimatpåverkan kommer att bli svårt att uppnå. 

Tingsryds kommun är en kommun med inpendling från såväl Blekinge som andra orter i 

Kronobergs och Kalmar län. När det gäller större infrastrukturåtgärder är ingen av de 

föreslagna i Tingsryds kommun. Det som mest berör oss är Ny Rv 27 Säljeryd- Växjö 

som föreslås etappindelas. 

Kommunen anser att många av de föreslagna åtgärderna är i syd-nordlig riktning och att 

ytterligare satsningar i väst-östlig riktning hade varit önskvärt för att regionen skulle 

kunna dra fördel av tillväxtregionerna i dessa områden. En större satsning på bl av 120 

mellan Älmhult och Emmaboda är behövligt. Vägen trafikeras idag av en hel del tung 

trafik vilket kräver hög standard och säkerhetskrav på vägen. Behov finns för utökade 

kollektivsatsningar på denna sträcka. 
Gällande Rv 27 har satsningar gjorts inom vissa delar och bl a gjorts 2+ 1 väg. Denna 

utbyggnad bör ske även i övriga delar mellan Växjö och Ronneby. Rv 27 är farligt gods 

väg och trafikeras med tung trafik och har hög trafikintensitet. Utmed rv 27 har många 

trafikolyckor inträffat och vägen har mitträcke endast på en del av sträckan. Vad gäller 

prioriteringar i den kommande perioden för Länstransportplan 2018-2019 önskar Tings-

Tingsryds kommun 
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Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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kommunen@tingsryd.se 
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ryds kommun att omprioritering sker så att hela Rv 27 snabbare etappindelas. Hela väg

sträckan inom länet bör etappindelas. När detta görs måste, precis som remissen anger, 

frågan om cykelbana även hanteras. 
Rv 27 är förbindelsen mellan Karlskrona och Rv 40 mot Göteborg och trafikeras av 

mycket lastbilar med olika godstransporter. Sträckan ingår i Baltic-Link och är hårt be

lastad av såväl bilism som godstransporter och bussar 

Då Tingsryd saknar järnväg är möjlighet att ansluta till befintligtjärnvägsnät såväl i 

Kronoberg som Blekinge av stor betydelse för kommunen. Om tåg skall vara ett alterna

tiv för Tingsryds befolkning måste möjligheten att ta sig till en tågstation med förbin

delser ut i landet öka. Det skulle kunna ske genom upprättande av matarbussar till stam

banan och en samordning av tågtidtabeller och bussnät. Cyklingen ökar och är viktig 

inte bara för boendes egna transporter utan utgör en av grunderna till turismen i vår 

kommun. Genom Sydostleden har fokus på cykling och cykelleder Beträffande cykling 

och cykelvägar har kommunen lämnat ett separat yttrande och berör därför inte denna 

fråga i detta yttrande förutom att fortsatt utbyggnad av cykelbanor och säkra cykelmil

jöer efterlyses, särskilt utmed rv 27. 

Planerade mindre infrastrukturåtgärder berör heller inte Tingsryds kommun i den Läns

transportplan som remitteras i någon större grad. Det är olyckligt att ställa or

ter/kommuner mot varandra men Tingsryd skulle gärna se att fördelningen av insatser 

på något sätt också motsvarar länets geografi. 

Inrättandet av en särskild turistväg med bruna tavlor på sträckan över Sirkön mellan 
Huseby och Urshult och vidare ned genom Mien mot Blekingska gränsen är åter ett för

slag men kräver samverkan mellan såväl kommunerna, regionen och staten. Detta har 

lyfts i tidigare remisser på Länstransportplaner. 

En annan punkt att beakta i Länstransportplan för Kronobergs Län 2018-2019 är bildan

det av Nationalpark Åsnen. Man kan utgå ifrån att antal besökare till hela Åsnenområdet 

kommer att öka och i samband med det bör även vägtrafiknät, skyltning, parkeringsplat

ser, säkerhet och miljöpåverkan beaktas. Det räcker inte att planera för en nationalpark i 

själva området där nationalparken skall ligga utan man måste även ta med transporterna 

dit i planeringen. I nuvarande remiss nämns inte Nationalpark Åsnen som förväntas 
bildas våren 2018. Tingsryds kommun saknar en planering för ökad trafik såväl utmed 

rv 27 som vägarna 120 och 126, eventuellt kommer också rv 23 att beröras. Den förvän

tade trafikökningen kommer även att kräva tillgång till elstolpar, biogas och tankställen 

där förnyelsebara bränslen kan erhållas eftersom fordonsindustrin just nu står inför en 

stor omvandling vad gäller bränsleförsörjning .. 

Tingsryds kommun ser positivt på att Region Kronoberg klart uttalar att de är av åsikten 

att kommuner och region inte ska behöva finansiera eller med-finansiera det som är ett 

direkt statligt ansvar. Tingsryds kommun anser liksom region Krono berg att kommuner 

och regioner inte ska behöva höja skatten eller omprioritera annan verksamhet för att 

finansiera statliga uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekono
miska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. 

För landsortskommuner som Tingsryd är ekonomiska medel och en plan för drift och 

underhåll av befintligt vägnät oerhört viktigt och bör finnas med i en länstransportplan. 

Tingsryds kommun 
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Vägberoendet i Tingsryds kommun 
För Tingsryds kommun är vägnäten den helt avgörande infrastrukturen för transporter 

inom samt till och från kommunen. Inom kommunens yta saknas tillgång på järnväg och 

flyg. Av denna anledning är vägtransportsystemets framtida utformning av särskilt stor 

betydelse för Tingsryds kommun. 

Drift- och underhållsbehoven 
Tingsryds kommun anser det väsentligt att förbättrings- och underhåll~investeringarna 

på det befintliga vägnätet inte blir eftersatta. Det är därför viktigt att drift- och under

hållsfrågorna inte missgynnas i länstransportplanen. 

Strategin för bärighet 
Satsningarna på bärighetsåtgärder är mycket viktiga för att förbättra transportförutsätt

ningarna på det äldre vägnätet. Vägarnas livslängd ökas avsevärt efter det att bärighets

förstärkningar utförts. Tingsryds kommun vill nu liksom tidigare betona vikten av att 

Region Kronoberg ger arbetet med den regionala transportinfrastrukturen i Kronobergs 

län en sådan imiktning att optimala synergieffekter kan uppnås mellan bärighetsåtgär

der, andra investeringsåtgärder och underhållsåtgärder. Trafikverket (tidigare Vägver

ket) har under ett flertal år och med mycket gott resultat arbetat med dessa kombinat

ioner för finansiering och genomförande av vägförbättringarna. 

Investeringar i j ärnvägsinfrastrukturen 
Tingsryds kommun kan konstatera att betydande investeringar genomförts inomjärn

vägssektorn i de senaste länstransportplanerna. Åtgärderna vid Alvesta Resecenter och 

Växjö Bangård, mötesspår i Gemla, stationsombyggnader i Gemla, Vislanda, Älmhult 

och Lammhult är idag färdigställda. Med dessa investeringar och nytt mötesspår i Skruv 

har infrastrukturen inom järnvägssektorn fått en avsevärd förstärkning inom Kronobergs 

län. 

Riksväg23 
Tingsryds kommun konstaterar att en mycket stor andel av de större infrastrukturinve

steringama i planen föreslås bli destinerade till väg 23 mellan Älmhult och Marklanda. 

Riksväg27 
Tingsryds kommun har tidigare i olika yttranden över infrastrukturplaneringen föresla

git att väg 27 (29) bör ingå i det nationella stamvägnätet. 
Väg 27 (29) utgör ett sydöstligt-nordvästligt stråk med strategiskt läge och med stor 

betydelse för berörda regioner samt landets ekonomiska tillväxt och välfärdsutveckling. 

Nätverket för Baltic-Link Association har genom EU-projekten SEBTrans och SEB

Trans-Link arbetat med och drivit frågor avseende transporter i Östersjöområdet. Före

ningen är ett nätverk av kommuner, regioner och länsstyrelser utmed transportstråket 

Baltic Link (riksväg 27 samt Kust-till-kustbanan). I takt med den kraftigt ökande trans

portvolymen i Östersjöområdet har väg 27 fått ökad betydelse som transportled. Leden 

har också fått en förstärkning genom att den har givits en enhetlig vägnummerskyltning. 

Tingsryds kommun har noterat att Region Blekinge har prioriterat och genomfört om

byggnadsåtgärder på väg 27 på sträckan Möllenäs -Backaryd. 
Tingsryds kommun ser mycket positivt på att vägsträckan Väckelsång- Säljeryd har 

byggas om med bl a mittseparering och viltstängsel. Här utöver finns ytterligare behov 

av åtgärder för att förbättra standarden på väg 27 i Kronobergs län. Etappindelningen 

Rv 27 Säljeryd-Växjö är en mycket viktig sträcka för fortsatt standardförbättring av väg 
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27. Mellan Väckelsång och länsgränsen mot Blekinge har väg 27 stora behov av stan

dardförbättringar. 

Länsväg 120 
Vägavsnitten Blidingsholm - Urshult och Holmahult - Rävemåla har en undeflllålig 

standard för det antal fordon som trafikerar vägen. Trafiksäkerheten är låg på grund av 

att vägen på avsnitten är smal och att den har farliga både horisontal- och vertikalkur

vor. Vägavsnitten och då särskilt mellan Blidingsholm och Urshult uppvisar en hög 

olycksfallsfrekvens. Här finns stort behov av vägombyggnad. Det föreligger även ett 

stort behov av att fortsätta upprustningen av väg 120 på sträckan Holmahult-Rävemåla. 

Vägen är i dagsläget undermålig och utgör därför en verklig säkerhetsrisk. Stor andel 

tung trafik går på väg 120 i öst-västlig riktning vilket medför att skoltransporter, privat

bilism Och oskyddade trafikanter utsätts för stor fara. Vägens dåliga standard påtalas 

ofta av yrkeschaufförer. 
Nu liksom tidigare ser Tingsryds kommun det som mycket angeläget att vägstandarden 

på de båda delsträckorna av väg 120 kan förbättras. Om arbetet kan utföras som en 

kombination mellan bärighetsåtgärder, andra investeringsåtgärder och underhållsåtgär

der är detta att föredra. Väg 120 har, som nämnts ovan, hög andel tung trafik och vägens 

underbyggnad är dålig vilket motiverar ombyggnadsåtgärder. 

Länsväg 122 
Väg 122 har tidigare blivit upprustad på sträckan Ingelstad-Nöbbele-Linneryd. Söder 

om Linneryd mot Rävemåla och vidare söder ut förbi Yxnanäs och länsgränsen har väg 

122 inte fått den upprustning som behövs. Vägen är smal och krokig och den har bety

dande trafikvolym - inte minst tunga fordon från och till utlandsfärjorna i Karlskrona. 

Den genomförda förändrade vägskyltningen i syfte att väg 27 skall användas av trafi

kanter vid vägtransporter i riktning från/till Karlskrona/Växjöområdet har inte fått av

sedd effekt. Med hjälp av navigeringsutrustning och på grund av kortare avstånd, väg

avgifter mm är det så att väg 122 i stor utsträckning alltjämt används som transportled 

genom sydöstra Sverige. Tingsryds kommun hemställer att fortsatt upprustning av kvar

varande delar av väg 122 i Tingsryds kommun kan ske snarast. En kombination mellan 

bärighetsåtgärder, underhållsåtgärder och andra investeringsåtgärder med resurser från 

länstransportplanen bör utnyttjas även för denna väg. 

Bidragsobjekten 
Vid terminaler och busshållplatser såväl i som utanför tätbebyggda områden har under 

årens lopp betydande åtgärder vidtagits för att förbättra trafiksäkerheten. Kommunen 

gör dock bedömningen att det fortfarande finns behov av trafiksäkerhetshöjande åtgär

der både vad gäller vägar/körbanor och utbyggnader av busshållplatsfickor eller sepa

rata ståytor utanför vägbanan. Detta gäller i stort samtliga riks- och länsvägar med kol

lektivtrafik inom kommunen. Tingsryds kommun anser att det är av stor vikt att dessa 

frågor och behov imyms i den nu aktuella Länstransportplanen. Inom överskådlig fram

tid är det dock inte realistiskt att bygga ut hållplatsfickor vid alla mindre hållplatser i 

länet. 

Planförslaget i remissversionen visar Region Kronobergs förslag till prioritering avse

ende finansiering ur Länstransportplanen. Tingsryds kommun finner det orimligt att 

åtgärden Cykelväg skall tilldelas hela 43 % av potten för Mindre infrastrukturåtgärder 

medan åtgärden Kollektivtrafik endast föreslås få 5% av potten. I Trafikförsörjnings

programmet för Kronobergs län har redovisats betydande behov av åtgärder för att för

bättra kollektivtrafiken. Åtgärderna är till stor del dock ännu inte definierade. 
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Beträffande hållplatserna håller Tingsryds kommun alltjämt fast vid att befintliga håll

platser längs busslinjestråken utgör värdefull infrastruktur. Tillgången till busshållplats 

är i många fall en grundförutsättning inför enskildas beslut angående inflyttning, före

tagsetableringar mm. Tingsryds kommun kan därför inte acceptera att de mindre håll

platserna tas bort. Tingsryds kommun ställer sig positiv till att anordna knutpunkter för 

kollektivtrafiken. Dessa platser behöver ha tillgång till pendlarparkeringar. 

Det mindre vägnätet 
I Tingsryds kommun är det mindre vägnätet (såväl allmänna som enskilda vägar) myck

et omfattande och av stor betydelse för transporterna på landsbygden. Skolskjutstrans

porterna på dessa vägar är betydande på grund av den stora andelen kommuninvånare 

som är bosatta på landsbygden. Med åren har skolskjutsfordonen blivit allt större. Detta 

har medfört att kraven på vägstandard och vägunderhåll främst vintertid har ökat betyd

ligt. Vägarna tillhör den grundläggande infrastrukturen på landsbygden. Den utspridda 

bostads bebyggelsen gör vägarna till helt nödvändiga resurser för såväl arbetspendling, 

serviceresor (skolskjutsar mm) och besöksresor som varutransporter. 

De mindre vägarna har ofta brister både i bärighet och komfort. Tingsryds kommun ser 

det därför mycket angeläget att staten i samband med väg- och länstransportplaneringen 

avsätter erforderliga medel för upprustning av de mindre allmänna vägarna och de en

skilda vägarna. Kommunen förutsätter att en fortlöpande dialog med Trafikver

ket/Region Kronoberg kan hållas även i framtiden om vilka vägar som är i störst behov 

av åtgärder. 

Cykelleder 
Tingsryds kommun kan med stor uppskattning konstatera att den nationella cykelleden 

Sydostleden mellan Simrishamn och Växjö har förverkligats. I projektet ingick som en 

del att bygga ny gång- och cykelväg mellan Urshult och Tingsryd längs väg 120. 

Tillägg Cykelväg över Mörrumsån vid ldekulla söder om Ryd 
Bropassagen för länsväg 648 över Mörrumsån vid Hösnhyltefjorden/Granödammen 

söder om Ryd upplevs som smal, lång och otrygg för oskyddade trafikanter. Passagen 

angör Ryds tätort i söder. Ryd har cirka 1400 invånare och här finns arbetsplatser, ser

viceinrättningar, fritidsanläggningar och skolor upp till och med högstadiet. I lands

bygdsområden öster och sydost om Hönshyltefjorden finns omfattande bebyggelse med 

permanent bosättning. Till följd av den bristande trafiksäkerheten över bron erbjuds alla 

elever öster om broarna skolskjuts upp till och med högstadiet. Bropassagen för väg 648 

nyttjas frekvent för friluftsliv av de boende i Ryd i samband med promenader och cykel

turer öster om Hönshyltefjorden via dels träbroar över fjorden i samhällets norra del, 

dels fd järnvägsbroarna norr om Hönshyltefjorden. Denna cykeltur redovisas i den cy

kelbroschyr som omnämns nedan. 
Tingsryds kommun vill till Region Kronoberg och Trafikverket framhålla att en fri

stående bro för gång- och cykeltrafik över Mörrumsån byggs snarast möjligt i anslut

ning till och längs befintlig väg 648. Ärendet om bron har behandlats politiskt i Tings

ryds kommun av dels samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-22, § 83, dels kommunfull

mäktige 2017-08-28, § 105. 

Cykelväg Tingsryd-Elsemåla-Djuramåla utefter riksväg 27 
Sedan många år finns en etablerad och frekvent använd cykelrunda runt sjön Tiken som 

är belägen i direkt anslutning till Tingsryds tätort. Denna cykeltur finns redovisad i en 

särskild broschyr som beskriver sammanlagt 10 olika cykelturer inom Tingsryds kom

mun. Hela cykelturen runt sjön Tiken har en längd på 18 km och passerar genom Tings-
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ryds tätort på utbyggd cykelbana. Cykelturen/cykelleden är skyltad och går omväxlande 

på asfalterade mindre vägar och grusvägar. En kortare sträcka går cykelturen på riksväg 

27 mellan Tingsryds tätortsgräns i söder och norra delen av byn Elsemåla där enskilda 

vägen 17513 till Stenfors angör riksväg 27. Det är en mycket stor olycksfallsrisk att 
cyklisterna och även gångtrafikanterna här tvingas ut på den mycket trafikerade 'riksvä

gen. 
Kommuninvånare som är bosatta utefte~riksväg 27 söder om Tingsryd i byarna Else

måla, Elserås, Djuramåla, Skatemåla, Betet m fl under flera år uppvaktat kommunen 

angående behovet av en säker cykelvägsförbindelse längs väg 27 söder om Tingsryd. 

Tingsryds kommun vill föreslå att ny cykelväg mellan Tingsryd och Elsemåla läggs in 

som ett angeläget investeringsobjekt i Länstransportplanen 2018-2029 för Kronobergs 

län. Eventuellt skulle cykelvägsobjektet kunna etappindelas med den första etappen 

mellan Tingsryd och avtagsvägen/enskilda vägen 17513 mot Stenfors. Etapp 2 skulle 

kunna bli mellan Stenforsvägen och korsningen väg 27 och allmänna vägen 781 mot 

Elserås och Hensmåla. Söder om denna vägkorsning kan cykelväg relativt enkelt anvi

sas på befintliga grusvägar/byvägar genom södra delen av Elsemåla samt Djuramåla. 

Satsning på särskild turistväg genom Åsnen- och Mienområdet 
I Tingsryds kommun finns vägstråk inom det mindre allmänna vägnätet som är av sär

skild betydelse som turistleder. Det mest aktuella är den särskilt vackra vägsträckningen 

i landsbygdsområdena från väg 23 vid Huseby genom Åsnenområdet via väg 120 i Urs

hult samt vidare genom Mienområdet till väg 29 vid gränsen till Blekinge. Tingsryds 

kommun har redan i tidigare omgångar av infrastrukturplaneringen tagit upp projektiden 

samt har även haft överläggningar med Trafikverket och Alvesta kommun i syfte att 

etablera denna vägsträcka som särskild turistväg med brunvit skyltning. Naturvårdsver

kets och länsstyrelsens pågående arbete att göra delar av Åsnenområdet till nationalpark 

ger ytterligare argument för att etablera sträckan som turistväg. Tingsryds kommun 

hemställer att Länstransportplanen förankrar möjligheten att genomföra denna typ av 

turistisk och näringslivsmässig framtidssatsningar så att resurser kan avsättas till de åt

gärder som krävs för ett förverkligande i samverkan med statliga, regionala och lokala 

intressenter. 
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Förord 
Region Kronoberg har det samlade regionala utvecklingsansvaret för länet. Planering av infrastruktur 

är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och tillväxt. I arbetet med regionala 

utvecklingsfrågor är processen med att ta fram en ny länstransportplan, eller regional transportplan 

som den också kan kallas, ett viktigt arbete. Planen ligger sedan till grund för kommande infrastruk

tursatsningar i Kronoberg. 

Arbetet att ta fram detta förslag till länstransportplan inleddes när regeringen i mars 2017 lämnade 

direktiven till arbetet och beslutade om den finansiella ramen. Denna plan är förvisso ny men bygger 

på tidigare lagd plan, vilken antogs av Region förbundet södra Småland i december 2013. Revidering 

och utveckling har skett i nära dialog med den nu mer etablerade IKA-gruppen vilken består av tjäns

tepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket. Dialog har 

också förts på politisk nivå, framförallt genom regionala utvecklingsnämndens kommunturne och 

kommunalt forum. 

Läns transportplanen 2018 - 2029 har också sin utgångspunkt i den systemanalys och det gemen

samma positionspapper för infrastmkturinvesteringar i Sydsverige, som har arbetats fram inom ra

men för Regionsamverkan i Sydsverige. Kronobergs länstranspo11plan kommer att bidra till ett sam

manknutet Sydsve1-ige genom att förbättra och utveckla de stråk som går genom länet. Planen kom

mer inte enbart att se till de stora stråken. Det mindre vägnätet är också av stor betydelse för invå

narna och näringslivet i länet. Genom särskilt utpekande föreslås satsningar på p1-imära och öv1-iga 

länsvägar. 

Länstransportplanen 2018-2029 är transportslagsövergripande och kommer att bidra till en utveckling 

av ett hållbart trafiksystem. Framförallt tack vare underlaget <;yk!a i griina Kronobet;g som pekar ut in-

1-iktningen kring vilka cykelvägar som bör utvecklas i länet. Genom att avsätta medel i denna plan kan 

regionen tillsammans med kommunerna börja arbetet med ett sammanhållet cykelvägnät i Kronoberg 

för både vardagscykling och turism. För att skapa ett hållbart trafiksystem måste också kollektivtrafi

ken utvecklas och vara attraktiv. Genom särskilda resurser, utöver länstransportplanens medel, kom

mer länets hållplatser att nå den standard som har antagits i Trafikfa'rsiiJJningsprogrammet fa'r Kronoberg 

2016-2025. Genom utpekande av kollektivtrafikåtgärder i planen kan det arbetet slutföras. 

Genom denna remiss av Länstransportplanen hoppas vi både få värdefulla synpunkter och samtidigt 

uppnå en bred förankring inför den slutliga versionen som skall överlämnas till Näringsdepartemen

tet den 16 december 2017. Vi önskar få er synpunkter senast den 22 september 2017. 

Anna Fransson 
Ordförande Regionstyrelsen i 

Region Kronoberg 
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1 Sammanfattning och inledning 

1.1 Sammanfattning 
Huvudsyftet med Länstransportplanen är att visa på Region Kronobergs prioriteringar vad gäller in

frastrukturinvesteringar och samfinansiering till nationell plan. Regionens prioriteringar är samlade i 

kapitel 2; Regionala investeringar i Kronobergs län 2018-2029 och på sidan 13 presenteras de i tabellformat. 

Prioriteringarna är uppdelade på: 

• Större namngivna objekt, både vad gäller samfinansiering och som enbart ska finansieras 

genom länstransportplanen. 

• Mindre investeringar dvs. under 25 miljoner kronor och vilka mindre objekt inom områ

dena väg, cykel och kollektivtrafik vilka är av stor betydelse för region Kronoberg. 

• Bidragsobjekt som omfattar trafiksäkerhets åtgärder, kollektivtrafikåtgärder samt bidrag till 

enskilda vägar och driftbidrag till flygplats. 

I kapitel 3; Uppdrag och nationella riktlit?Jer, presenteras regeringens riktlinjer för infrastrukturplane

ringen samt det regelverk Trafikverket har angett och som Region Kronoberg i egenskap av Länspla

neupprättare har att förhålla sig till. 

I kapitel 4 -6 sammanfattas Region Kronobergs argument och motiv till den prioriteringar som pre

senteras i kapitel 2. Primärt bygger det som tas upp i kapitlen på ställningstaganden och remissvar 

som har behandlats av regionstyrelsen och av regionala utvecklingsnämnden Även sammanfattning av 

betydelsefulla och relevanta strategier vilka är antagna av regionfullmäktige tas upp i kapitlen. 

För invånare och näringsliv ska infrastrukturen fungera oavsett administrativa gränser. I kapitel 7 be

skrivs Region I<.:ronobergs syn på vad som måste prioriteras i nationell transportinfrasttukturplan, 

dels ur det gemensamma sydsvenska perspektivet och dels fördjupningar som enbart berör I<.:rono

bergs län. Sverigeförhandlingen och investeringarna i ny stambana kommer, av vad som är känt idag, 

inte att påverka länstransportplanens investeringar under planperioden. Arbeten med ny stambana är 

dock av stor betydelse för Kronoberg. I kapitlet har också Regions I<.:ronobetgs syn och uppfattning 

om arbetet med ny stambana sammanfattats. 

Slutligen återfinns i kapitel 8 återfinns de konsekvensbeskrivningar som har och kommer att utföras 

utifrån de prioriteringar som presenteras i Länstranspottplanen. 

1.2 Inledning 
Region I<.:ronobetg vill främja hållbar utveckling och arbetat för att möjliggöra attraktiva boende- och 

livsmiljöer i I<.:ronoberg. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröiza Kronoberg 2025, pekas på att sam

hället måste planeras med en heliletssyn där hållbara lösningar för kommunikation, infrastruktur och 

samhällsbyggnad bidrat till att stärka tillvä.xten och tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska vara 

strategiskt, och utgå från ett komplementärt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av varandras 

kvaliteer i platser, orter, städer och regioner. 

Stråkbygden Kronoberg 
I<.:ronobergs län har glesa strukturer och är sett till folkmängden det fjärde minsta i riket. Länet ge

nomkorsas av flera järnvägar och riksvägar och har med det fått en stråkstruktur där 87 procent av 

befolkningen bor utmed stråken och 91 procent atbetar i stråken. Alla kommuner i I<.:ronoberg grän

sar till ett annat län och således finns starka kopplingen mellan olika orter i länet, och till orter utanför 
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länet. Beroende på var i länet man befinner sig finns flera större regionala centiumstäder - Malmö, 

Lund, Helsingborg, Karlskrona, Kalmar, Hahnstad och Jönköping - inom ett rimligt pendlingsav

stånd. Genom Regionsamverkan Sydsverige sker ett aktivt samarbete för att komplettera och dra 

nytta av varandras h."Valiteer i hela södra Sverige. För att skapa miljömässigt hållbara pendlingslös

ningar är satsningar på järnvägssystemet av central betydelse. Även utvecklingen av busstrafik är vik

tigt. För det exportinriktade näringslivet i regionen och för den ökade satsningen på turismen är möj

ligheten till snabba transporter väsentlig. Här spelar fömtom järnvägen även flygtrafiken en viktig 

roll. En fortsatt utveckling av Småland Airport är därför av strategisk betydelse. 

Bra kommunikationer underlättar tillgängligheten och är en fömtsättning för större och effektivare 

arbetsmarknadsregioner. En stark tillgänglighet minskar sårbarheten i en region och attraherar också 

arbetskraft. Rörlighet inom och mellan regioner medför bättre möjligheter att matcha utbud och ef

terfrågan på arbetskraft och den samlade kompetensen kan tillvaratas bättre. Kopplingen mellan de 

större arbetsmarknaderna inom länet är och kommer att vara av stor betydelse, men även den mellan 

orter i Kronobergs län och större orter utanför regionen. En fortsatt specialisering på arbetsmark

naden leder till en ökad geografisk koncentration av nya arbetstillfällen, vilket bidrar till regionförsto

ring. Det handlar också om att skapa och bidra till attraktiva och dynamiska miljöer vilka fungerar 

som magneter och därigenom drar till sig kunskap, kapital, och kreativa individer - och bidrar till en 

förstärkning av regionen, så kallad regionförstärkning. Bra kommunikationer förstärker dessutom 

möjligheten till delaktighet i samhället och knyter samman boende, arbete, utbildning, se1-vice, kultur, 

rekreation och fritid. 

Satsning på kollektivtrafik 
Utvidgade arbetsmarknadsregioner och ökad geografisk rörlighet kan också medföra negativ miljöpå

verkan. Målkonflikten mellan ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet blir tydlig. Trafiken står 

för en stor del av koldioxidutsläppen och för att miljöbelastningen ska minskas krävs att andelen för

nyelsebart drivna fordon och effektiva kollektivtrafiklösningar ökar. För att främja hållbar regional 

utveckling i hela länet behöver vi planera efter våra specifika fömtsättningar. Kronobergs fördel lig

ger i sin tydliga stråkstuktur och att järnvägen genomkorsar länet. Av länets 51 tätorter finns det tåg

station i 11 av dessa orter. För orter utan tågtrafik är det viktigt att buss trafiken utvecklas och upplevs 

som attraktiv. Genom det skapas möjlighet till att främja en god rörlighet som möjliggör för männi

skor att bo och verka utifrån deras preferenser och sociala nätverk. Det krävs dock en helhetssyn och 

samhandling mellan kommuner, region och andra aktörer. 

Kollektivtrafik måste involveras tidigt i den fysiska plane1-i.ngen och planeras med ett helhetsperspek

tiv där hänsyn tas till olika gmppers behov och fömtsättningar. Män och kvinnor har olika resebete

enden när det gäller arbetsresor och det är därför centralt att beakta jämlikheten i det vardagliga re

sandet. Ett väl fungerande samspel mellan olika trafik.slag underlättar och stimulerar nyttjandet av 

kollektivtrafiken. 

Satsning på cykel 
Cykel är ett energisnålt och miljövänligt transportmedel som samtidigt bidrar till förbättrad folkhälsa. 

För sträckor upp till 5 km är cykeln ofta ett attraktivt transportmedel och med elcykel kan sträckor 

upp till 12-15 km vara ett alternativ för vardagscyklandet. I regionen är bilberoendet starkt, vilket har 

sitt urspmng i befolknings- och boendestiuktur i länet. Cykeln ska ses som en del av eller hela resan. 

För att åstadkomma detta krävs insatser inom en rad områden - infrastmktur, planering och uppfölj

ning, regler och vägvisning, organisation och samverkan, kunskapsuppbyggnad samt kommunikation. 

Den största potentialen att snabbt öka andelen resor med cykel bedöms i första hand finnas inom el-
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ler till tätorter. Inom cykelturism finns också en stor potential för tillväxt i regionen. För att tydlig

göra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län genomfördes 2016 en kartläggning av bris

ter, behov och önskemål av nya cykelvägar. Parallellt med kartläggningen arbetades ett inriktningsun

derlag (benämns ibland som cykelstrategi) fram för hur länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge 

riktlinjer för prioritering. Ett 30-tal cykelvägar har prioriterats och analyserats (benämns ibland som 

cykelplan). Arbetet med brister, inriktning och prioritering har samlats under namnet "Cykla i gröna 

Kronoberg" 

Satsning på mindre vägar 
Med länets boendestmktur och med omfattande transporter inom skog och industri är länet bero

ende av ett finmaskigt vägnät med god standard och bra underhåll. Skogstillväxten och länets övriga 

tunga tillverkningsindustri gör länet beroende av robust infrasuuktur med sammanbindande stråk 

och noder. Flera industrier är verksamma utanför de större tätorterna och är därför beroende av god 

tillgänglighet till olika kommunikationssystem. Goda kommunikationer gör det möjligt att pendla till 

arbete på längre avstånd från bostaden. Därigenom ökas individens valmöjligheter och företagen får 

en bredare rekryterings bas. Kronobergs län är ett av få län i riket som har nettoinpendling. 

1.3 Infrastruktur som berörs av länstransportplanen 
Region Kronoberg får i egenskap av länsplaneupprättare och genom förordningen 

1997 :263 om lånsplaner flir regional tramportinfrastruktttr mij;Jighet att 11ppråtta en lånsplan 

till ledning vid flirdelning av medel for investeringar och flirbåttringsåtgårder (standardförbätt

ring) . Det är dock Trafikverket som ansvarar för att genomföra de utpekade åt

gärderna samt att lagar och regler för infrasa.uktumtbyggnad följs. Trafikverket 

har fömtom ansvaret att genomföra de standardförbättrande åtgärderna på 

vägnätet ansvar för cli-ift och underhåll vilket handlar om att vägar ska bibehålla 

sin bärighet, vara tjälsäkrare, lägga ny beläggning, snöröjning med mera. Det är 

också Trafikverket som ansvarar för drift och underhåll av hela det statliga vägnätet. 

Vilka vägar berörs av länstransportplanen? 
Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och vägar och 

cirka 43 000 mil enskilda vägar. Motsvarande uppgifter för Kronoberg är 360 mil statlig väg, xxx mil 

kommunal gator och 390 mil enskilda vägar som är statsbidrags berättigade. 

De statliga vägarna delas in i följande kategorier: 

Kategori 
Europa vägar 

Övriga riksvägar 

Primära länsvägar 

Öv1-iga länsvägar 

Vägnummer 

Europavägar är en form av riks- E4 
va 
Benämns vanligtvis enbart som 1 - 99 
riksvä , Rv 
Benämns vanligtvis som länsväg, 100 - 499 
Lv 
Benämns ibland som länsväg eller 500 - 999 
som sekundäras eller tertiära läns-
vä ar. 

Antal mil i G-län 
8,3 mil 

48 mil 

32mil 

276 mil 

Europavägar är ett vägnät som förbinder Europas länder. Europavägar numreras med ett E följt av 

ett tal med ett till tre siffor. FN:s ekonomiska kommission för Europa är ansva1-ig myndighet för 

numreringen av europavägarna. I Kronoberg finns endast Europavägen E4. 
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Riksväg kallas i Sverige de vägar som har vägnummer från 1 till och med 99. Riksvägama håller ofta 

en relativt hög standard och passerar ibland genom flera län. Riksvägarna med låga nummer ligger i 

söder och de med höga ligger i norr. I I<:ronoberg finns följande riksvägar: Rv 15, Rv 23, Rv25, Rv 27, 

Rv 28, Rv 29, Rv 30, Rv 31, och Rv 37. 

Primära länsvägar har en gemensam nummerserie i hela Sverige och kan, namnet till trots, sträcka 

sig över länsgränser. Primära länsvägar har nummer 100-499 och numret skyltas vid vägen. I I<:rono

berg finns följande vägar: Lv 116, Lv 117, Lv 119, Lv 120, Lv 122, Lv 124, Lv 125 och Lv 126. 

Övriga länsvägar benämns ibland som sekundära och tertiära. Även begrep som det finmaskiga väg

nätet eller det kapillära vägnätet förekommer. Övriga länsvägar har vägnummer över 500. De är unika 

per län, vilket innebär att vägar i olika län kan ha samma nummer. För att hålla isär dem sätts vanligt

vis läns bokstaven framför numret. Sammanlagt finns i Kronobergs län 367 vägar i kategorin övriga 

länsvägar. LvG 500-599 (90 st), LvG 600-699 (94 st), LvG 700-799; (68 st) LvG 800-899 (73 st) och 

LvG 900-999 (42 st). 

Av de kategoriserade vägarna finns vissa nationella vägar som är särskilt viktiga för Sverige, vilka har 

beteckningen Nationell stamväg. Riksdagen beslutade 1992 vilka vägar som skall vara nationella 

stamvägar. De är tänkta som rekommenderade huvudvägar både för långväga lastbilar och långväga 

persontransport. Skillnaden är framförallt att de planeras i den nationella vägtransportplanen, till skill

nad från övriga vägar som planeras länsvis. De har också en särskild, lite större budget. De skyltas 

dock inte på något särskilt sätt i Sverige. Därför ser inte trafikanterna skillnad på vare sig skyltning, 

nummerserie eller i kartor mellan riksvägar som är stamvägar och övriga riksvägar. 

För standardförbättringar på vägnätet i I<:ronoberg ansvarar Trafikverket genom medel från den nat

ionella planen för de nationella stamvägama, vilket i I<:ronoberg är E4 och Rv 25. Standardförbätt

ringar på det öv1-iga vägnätet sker via prioriteringar och medel från länstransportplanen. 

Vilka järnvägar berörs av Länstransportplanen? 
I<:ronoberg genomkorsas av fyra järnvägar, vilka är Södra Stambanan, Kust-till-Kust banan, Marka

i-ydsbanan och Sydostlänken. Till skillnad från vägnätet ligger hela ansvaret för järnvägen hos Trafik

verket genom den nationella planen, dvs. både för drift underhåll och för utveckling av jämvägssyste

met. 

Även om huvudansvaret för järnvägen vilar på Trafikverket, så har Region I<:ronoberg och tidigare 

Regionförbundet södra Småland va1-it initiativtagare och drivande för att utveckla järnvägssystemet. I 

början av 2000-talet fanns enbart 5 stationer och idag finns det 11 stationsorter med tågstopp. Inom 

en radie på 1 km från stationen i dessa orter bor cirka 30 000 invånare dvs. cirka 15 procent av länets 

befolkning, men betydligt fler kan dra nytta av smidiga kommunikationer. Stationema trafikeras idag 

med Öresundståg, Pågatåg och I<:rösatåg. Region I<:ronoberg finansierar årligen tågtrafik för ca 65 

miljoner kronor för att länets invånare på ett smidigt sätt ska kunna transportera sig med tåg till ut

bildning, jobb och fritid. 

Att det idag finns 11 stationsorter i I<:ronoberg är tack vare ett nära samarbete med Trafikverket, 

med- och samfinansie1-ing från regionen, kommuner och EU-projekt samt att kommunema har för

skotterat stora belopp till Trafikverket av statens andel i projekten. Under åren 2009-2014 har sex 

EU-projekt avseende järnvägsinveste1-ingar genomförts inom infrastrukturområdet. Dessa projekt har 

resulterat i ett nytt resecentrum i Alvesta, sex nya stationer, tre nya mötesspår, en extra plattform i 

Markai-yd samt delfinansie1-ing av ombyggnaden av Växjö bangård. Projekten hade med stor sannolik

het inte kunnat finansieras och genomföras utan EU-medel och ett drivande regionalt arbete. 
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Sammanställning av järnvägsinvesteringar med sam- och medfinansiering 
Projekt Totalt Var av från:(1) 

Samfinansiering Region & Kommunal Kommunal 
LTP EU medfinansiering förskottering 

Pågatåg nord ost 
Ny station Gemla 
Ny station Vislanda 153,9 18,6 31,8 105,9 
Ny station Diö 
Ny station lVlarkaryd och plattform 
Pågatåg Nordost 217,0 70,0 20,0 36,0 40,0 
Växjö bangård 
TSS Tågstopp södra stambanan 
Ny station Moheda 37,1 0,4 8,3 12,6 1,6 
Ny station Lammhult 
(Ny station Stockaryd (2) 
TUSS Tillväxt och utveckling i S Sv 
Mötesstation Åryd 142,1 50,0 42,6 14,1 20,0 
Alvesta resecentmm 
Mötesstation Örsj ö (2) 
Räppe 44,0 2,7 33,8 2,2 

Planerad åtgärd 
146,0 36,5 

Mötesspår Skmv 

Totalt 740,1 159,7 123,4 96,7 167,4 
.. 

1) Ovriga kostnader har finansierats av staten/Trafikverket 

2) Atgärden har ingått i projektet, men ligger utanför Kronoberg. Kostnaden för åtgärden är ej med i sammanställningen 

Tabell river samtliga åtgärder sedan 2009 som genomfo"rts i Kronobergs lån dår finansiering har skett via sam- och 

mec!finansiering samt forskotteringfrån Region Kronoberg och kommuner i Kronobergs lån 

Under de senaste 10 åren och med den planerade åtgärden i Skruv har Region Kronoberg medverkat 

till att infrastrukturåtgärder till en total kostnad på cirka 740 miljoner kronor har kunnat genomföras i 

länet. Av kostanden har regionen tillsammans med flera av länets kommuner finansierat cirka 74 % av 

kostnaderna via sam- och medfinansiering samt förskottering. 

Utöver de uppräknade åtgärderna har Region Kronoberg inom ramen för Baltic-Link medverkat till 

uppristingen av Kust-till-Kustbanan och hela sträckan mellan Emmaboda och Karlskrona. Totalkost

naden för åtgärden var cirka 1 miljard kronor. 

Region Kronobergs syn på sam- och medfinansiering 
Även om Region Kronoberg har bidragit till samfinansiering finns det anledning att tydliggöra Region 

Kronobergs syn på sam- och medfinansiering. Region l(ronoberg är av den åsikten att kommuner 

och region inte ska behöva finansiera eller medfinansiera det som är ett direkt statligt ansvar. Detta 

strider mot finansieringsprincipen och region l(ronoberg ser en liknande utveckling inom flera sek

torsområden. Kommuner och regioner ska inte behöva höja skatten eller omprioritera annan verk

samhet för att finansiera statliga uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekono

miska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna. 

Region Kronoberg anser vidare att man tar ett stort ansvar för infrastrukturen redan idag genom att 

göra kollektivtrafiken bättre och mer tillgänglig. Speciellt trafikeringskostnaderna både på väg och på 

järnväg blir en stor kostnad för regionen, vilket också måste ses som en medfinansiering för ett väl 

fungerande transportsystem. D e sex sydsvenska regionerna som samarbetar inom ramen för Region

samverkan Sydsverige, finansierar kollektivtrafiken till ett värde av sammanlagt cirka 4 miljarder kro

nor per år för att skapa en fungerande kollektivtrafik. 
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Region Kronoberg ser dock att sam- och medfinansiering kan vara aktuell i vissa fall, förutsatt att hela 

kos tnads bilden är klar innan inves teringen påbörjas. Region Kronoberg har tillsammans m ed flera av 

länets kommuner medverkat och bidragit till att genomföra åtgärder på järnvägen. 

1.4 Arbetet med Gröna tråden i Länstransportplanen 
N edan beskrivs kortfattat hur framtagandet av läns transportplanen har beaktat Region Kronobergs 

arbetsmetod, Gröna tråden. Arbetet med läns transportplanen inleddes med att en processplan togs 

fram, presenterades för och antogs av regionala utvecklingsnämnden i oktober 2016. Processplanen 

beskrev syftet med läns transportplanen, presenterade en tidsplan, pekade på prioriteringsområden, 

arbetsmetod, intressenter med mera. 

Förändringslogik - Syftet med länstransportpla

nen är att visa på regionens prioriteringar inom in

frastmkturområdet. Länstransportplanen skall upp

rättas med hänsyn till de samlade transportbehoven 

inom regionen. Länstransportplanen är regionens 

beställning till Trafikverket över hur regionen vill 

att den regionala infrastrukturen ska utvecklas i lä

net. D et är dock Trafikverket som är ytterst ansva

rig att planen genomförs utifrån de ekonomiska ra

mar som årligen anges av regeringen. Arbetet med 

länstransportplanen har pågått sedan hösten 201 6 

och parallellt med framtagandet har Region Krono

berg inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige 

arbetat med att ta fram systemanalys, positionspap

per och gemensamma sydsvenska prioriteringar. 

D et arbetet har ut gått från det sydsvenska per

spektivet m en har också haft påverkan på Region 

I<:ronoberg. 

Intressentanalys - Framtagandet av länstransport

planen är en dialogprocess som sker i samråd med 

olika aktörer i länet. I processplanen presenterades 

samtliga intressenter. D e viktigaste intressenterna 

är framförallt Trafikverket, regionerna inom Reg

ionsamverkan Sydsverige och länets åtta kommu

ner. Vid framtagandet av Länstransportplanen har 

löpande dialog förts med dessa intressenter. 

Samhandlingstrappan - Infrastmkturplanering är 

en långsam process som kräver samhandling på 

olika nivåer för att framgång ska uppnås. D et är 

oftast mycket stora investeringar som kräver flera 

års planering. Men innan planeringen kan påbörjas 

behöver också olika intressenter gemensamt enas 

Arbetsmetod Gröna tråden 
I Gröna Kronoberg 2025 presenteras en arbetsmetod 
för att nå hållbar utveckling som utgår från ett utrna
ningsdrivet arbetssätt med samhällsutmaningarna i 
centrum. Regional utveckling genomförs av många 
aktörer som har, och kan ta, olika roller för att lösa 
utmaningarna. Nedan beskrivs verktygen i Gröna trå
den. 

Förändringslogik - ett verktyg som tydliggör vad 
som ska förändras, hur det ska gå till samt vilka re
surser som finns tillgängliga för arbetet. Det är också 
ett verktyg som säkerställer att förändringsarbetet le
der mot uppsatta mål. 

Intressentanalys - ett verktyg som ska tydliggöra 
vilka som påverkas av och kan påverka utvecklings
arbetet. 

Samhandlingstrappan - ett verktyg som hjälper ak
törerna att, på olika nivåer, i olika sektorer, agera ef
fektivt för att möta gemensamma samhällsutma
ningar som inte kan lösas av en enskild aktör. 

Lärandecykel - ett verktyg för att planera ett syste
matiskt lärande och förvaltning av kunskap. 

Kompetent ledarskap - ett verktyg för att utveckla 
kompetent ledarskap är strategiskt kompetensutveckl
ingsarbete. 

Jämställdhets- och mångfaldsintegrering - ett verk
tyg för att synliggöra eventuella skillnader i förutsätt
ningar och behov mellan flickor, pojkar, kvinnor och 
män, så att insatser kan riktas till olika målgrupper. 

kring prioriteringar framförallt för att bristerna och behovet av åtgärder långt överskrider de tillgäng

liga resurserna. I och med att tidshorisonten är lång och kan sträcka sig över flera mandatperioder 

bygger infrastmktw.planeringen också på ett förtroende mellan intressenter. 
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Lärandecykel - Region Kronoberg är en liten och relativt ung organisation där erfarenhet och ruti

ner för infrastrukturplanering är skiftande. Därför har det funnits en ambition om att allt underlags

material som berör infrastmkturplanering ska vara så pedagogiskt som möjligt. En effekt av detta är 

att visst material kan upplevas som omfattande. Dokumentet har strukturerats på så sätt att ställ

ningstaganden lätt kan återfinnas. 

Som en del i lärandecykeln har också ett arbete påbörjats för att på ett bättre sätt kunna arbeta mer 

systematiskt med hållbarhetsfrågor är utifrån en miljö- och socialkonsekvensbeskrivning (MSKB). 

Syftet är att på ett bättre sätt kunna beakta och ta hänsyn till aspekter så som barn- och ungdomsper

spektiv, jämställdhet, minskning av klimatpåverkande utsläpp, jämlik hälsa, jämlika levnadsvillkor och 

hållbar kollektivtrafik för alla, integrera intersektoriella perspektiv inom transpmtinfrastruktu1plane

ringen, för att nämna några. Detta för att systematisera arbetet med aspekterna i det regionala tillväxt

arbetet och stötta genomförandet av de mål som finns inom hållbarhetsområdet. Målsättningen är att 

den ska bifogas som bilaga till slutversionen av länstransportplanen. 

Kompetent ledarskap - För att kunna medverka till ett kompetent ledarskap är ett viktigt moment 

att länstransportplanen är väl förankrad bland intressenterna. Som en del i det arbetet besöktes samt

liga kommuner under hösten 2016 i regionala utvecklingsnämndens kommun turne. I mars 2016 togs 

länstransportplanens prioriteringar upp på Kommunalt fornm. Förntom att länstransportplanen kom

mer att sändas på remiss ska den också tas upp på kommande Vårforum. Parallellt med detta har 

också den så kallade IKA-grnppen (infrastruktur och kollektivtrafik arbetsgrnppen) träffats vid ett 

flertal tillfällen. Grnppen består av tjänstepersoner från länets kommuner, Trafih.-verket och Länssty

relsen. 

Arbetet har också präglats av en bred förankring inom Region Kronoberg. Fo1mellt ligger det på 

Regionala utvecklingsnämnden att bereda länstransportplanen. Efter behandling av Regionstyrelsen 

är det Regionfullmäktige som antar planen. Infrastrukturfrågor som tas upp i den nationella planen 

och frågor kopplade till Sverigeförhandlingen behandlas av Regionstyrelsen. Arbetsgrnppen för infra

struktur inom Sydsvensk regionsamverkan har också sin förankring i Regionstyrelsen. Eftersom både 

Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden är ansvariga för infrastmkturfrågor beslöt Reg

ionala utvecklingsnämnden i processplanen för länstransportplanen att en "politisk infrastruktur

grnpp" skulle inrättas som politisk styrgrnpp för arbetet och för att underlätta samordningen. Grup

pen har bestått av politiska företrädare från både regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. 

Grnppen har träffats cirka en gång i månaden och tillsammans med tjänstepersoner från regionen dri

vit arbetet med infrastrukturplaneringen framåt. 

Jämställdhets- och mångfaldsintegrering - Det finns tydliga jämlikhets- och jämställdhetsdimens

ioner när det gäller rörlighet. För att få in detta perspektiv i transportinfrastrukturplaneringen var och 

är ambitionen att framtagandeprocessen av länstransportplanen ska belysa detta. Det handlar om att 

alltid ifrågasätta hurnvida både kvinnor och mäns förntsättningar, värderingar och priorite1-ingar ges 

lika stort utr-ymme, vilka som gynnas och missgynnas i planeringen, samt om en satsning här innebär 

att den uteblir någon annanstans. Arbetet med att ta fram en metod för miljö- och social konsekvens

beskrivning, MSKB, har inletts som ett led i att bättre belysa dessa frågor på ett systematiskt sätt. 

Underlag som i dag används för prioriteringar i länstransportplanen bygger på metoder som har arbe

tats fram och antagits av Trafikverket. Av betydelse är framförallt åtgärdsvalsstudier, AVS och samlad 

effektbedömning, SEB. Metoderna belyser jämlikhets- och jämställdhetsdimensioner men behöver 

utvecklas och kommuniceras på bättre sätt. 
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Det handlar också om att kunna redovisa och belysa jämställdhet utifrån representation på möten. 

Fram till idag (maj 2017) från det att processplanen antogs har 15 möten hållits som har behandlat 

länstransportplanen. På dessa möten har 62 % varit män, 37 % kvinnor och 1 % ungdomar. 

10 



23

Remissversion; Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 

2 Regionala investeringar i Kronobergs län 
2018-2029 
I detta kapitel presenteras hur Region Kronoberg har genomfört och kommer att genomföra priorite

ringar under planperioden. I kapitlet presenteras också de större namngivna investeringarna och bris

terna i länet. Under rubriken mindre investeringar presenteras den så kallade potten för anpassning av 

transportinfrastrukturen, det vill säga åtgärder under 25 miljoner, som regionen har för avsikt att ge

nomföra under planpe110den. Vidare presenteras regionens samfinansiering till den nationella planen 

samt vilka principer länet har för sam- och medfinansie1-ing. Slutligen tar kapitlet också upp hante

ringen av bidrag, det vill säga den statliga medfinansie1-ingen till mindre åtgärder. 

2.1 Principer för prioriteringar 
Prioritering av infrastrukturobjekt har ingen enkel logik att förhålla sig till. Samhället är komplext och 

olika intressen ska vägas samman. Målkonflikter måste ständigt hanteras och flera intressen och in

tressenters synpunkter ska beaktas. Prioritering av infrastruktur är också en process som stäcker sig 

över lång tid och görs i flera moment. Det kan ta flera år från det att bristen konstateras till det att åt

gärden kan pekas ut för genomförande, varpå det oftast tar ytterligare en tid innan utpekad åtgärd kan 

genomföras. I kapitel 4 - 6 har Region Kronobergs utgångspunkter och ställningstaganden som berör 

infrastruktur sammanfattats. Av dokument med särskild betydelse för prioriteringen kan nämnas det 

som tagits fram inom ramen för regionsamverkan Sydsverige positionspapper och prioriteringar samt 

Region Kronobergs utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025. 

Prioriteringarna i denna plan bygger på det som slogs fast i Länstransportplanen för 2014 - 2025. De 

utpekanden av objekt som slogs fast i den planen och inte ännu är genomförda kommer att ligga fast 

även i Länstransportplanen 2018-2029. Dessa objekt brukar omnämnas som "låsning i plan". Som 

låsta objekt finns både större och mindre åtgärder. En förutsättning för objekt som prioriteras i pla

nen, och då för både för låsta och nya objekt är att åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma en

ligt Trafih.-verkets beräkning av nettonuvärdeskvoten (NNK), det vill säga har ett positivt värde. 

För att stärka möjligheten till att prioritera cykelvägsutbyggnad i länet har (ykla i gröna Kronoberg tagits 

fram, vilken består av inriktningsunderlag och p110rite1-ingsunderlag av ett 30-tal cykelvägsobjekt. 

Prioriteringarna som presenteras i denna plan bygger också på en dialog med intressenter, framförallt 

kommuner och Trafikverket. Dialogen inleddes med regionala utvecklingsnämndens kommuntume 

hösten 2016. I mars 2017 togs länstransportplanens prioriteringar upp på Kommunalt forum. Föru

tom att läns transportplanen kommer att sändas på remiss ska den också tas upp på kommande Vårfo

rum i juni 2017. Parallellt med detta har också den så kallade IKA-gruppen (infrast:rnktur och kollek

tivtrafikarbetsgruppen) träffats vid ett flertal tillfällen. Gruppen består av tjänstepersoner från länets 

kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen i I<:ronobergs län. 

För att göra avvägningar och slutliga prioriteringar till denna länstransportplan utsåg regionala ut

vecklingsnämnden en politisk styrgrupp, vilken består av representanter från regionstyrelsen och reg

ionala utvecklingsnämnden. Gruppen har träffats cirka en gång i månaden under framtagandet. 

11 
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2.2 Ekonomisk sammanställning 
Den ekonomiska sammanställningen av 

Region Kronobergs prioriteringar är preli

minär i remissversionen av planen. Den ut

går från tilldelningen i planeringsdirektivet 

som för Region Kronoberg är 768 mkr, ut

tryckt i 2017 års priser. Beloppet ska juste

ras i förhållande till utfallet av upparbetade 

medel för nuvarande planperiod. 

Fördelningen av medel mellan olika trans

portslag framgår av grafen till höger. Det 

bör poängteras att Region Kronoberg ge

nom särskilda ansökningar tillsammans 

TS-bidrag övrigt 

2% 

Kollektivtrafik 

6% 

Cykel __ 

Enskild väg _ 

3% 

FÖRSLAG LTP 2018 · 2029 

Flyg MM-åtgärd 

3% 1 1% 
' \, _ Järnväg 

Väg 

med Trafikverket för perioden 2016-2020 har tilldelats cirka 90 miljoner kronor till kollektivtrafikåt

gärder. Dessa medel ingår inte i fördelningstabellen. De kollektivtrafik.åtgärder som kommer att ge

nomföras med det särskilda anslaget bidrar till att uppfylla målen enligt trafikförsö1iningsprogrammet, 

vilket är prioriterat av regionen. Hade inte denna förstärkning getts skulle fördelningen i länstransport 

planen varit annorlunda. Andelen till kollektivtrafik skulle troligen ha uppgått till ca 18 procent och 

för väg cirka 58 procent. 

Läns transportplanen 2018-2029 är uppdelad enligt följande: 

! Åtgärd Kommentar I 
Större investeringar 
Samfinansiering järnväg Namngivet objekt på järnväg som ska samfinansiärs med nationell plan 

Vägobjekt Namngivna objekt med en total kostnad över 25 miljoner kr. 
Objekten är lagda i prioritetsordning, överst är viktigast 

Mindre investeringar 
Väg Pott för anpassning av transportinfrastmkturen, där den uppskattade 

Cykel kostnaden för åtgärden ligger under 25 miljoner kronor. 

Kollektivtrafik 
Mobilitv management 
Bidrags objekt 
TS trafiksäkerhet och kollektivtrafik 
Enskilda vägar 
Driftbidrag flygplats 

Länstransportplanen 2018-2029 är i princip uppdelad i följande kolumner: 

Genomförande U tredningsfas Brister 
Ar 1-3 åtgärden är klar Ar 4 - 6 åtgärden är i princip klar för att Ar 7 - 12, bristen är definierad ytterligare 

för att genomföras genomföras viss utredning kvarstår utredningar behövs. 

Kostanden för åtgärden Kostnaden för åtgärden är uppskattad. Kostnaden för åtgärden är preliminär. 

utredd och ev. fördelad Beloppet som anges kan justeras i kom- Beloppet som anges kan justeras i kom-

roande plan roande plan 

För objekt där genomförandeår är känt har kostnaden tagits upp på det aktuella året. 

Om genomförandeår inte är bestämt har avsatt belopp i planen tagits upp i kolumnen "Summa LTP 2018-29" 

samt markerat med X för troligt genomförande. 

12 
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Sammanställning länstransportplan 2018-2029 
Åtgärd Total 

2018 2019 2020 2021-2023 2024-2029 
Summa % 

kostnad LTP 2018-29 

Störreinvestering 

Samfinansiering järnväg 

Mötesspår Skruv To! 123 000 X 26 000 
LTP 33 700 

26 000 3% 

Större investeringar 
Vägobjekt 
Rv 23 .Älmhult-Ljungstorp 78000 X 60 000 
Ink. Förbi Älmhult 
Rv 23 Huseby-Marklanda 177 000 X 177 000 
Väg 834 Hovmantorp 40000 40 000 
Korsning med ivg 
Lv 126 Förbi .Alvesta 55000 X 25 000 

Södra länken Växjö 25 000 
Rv 27 Säljeryd-Växjö 196 000 110000 
etaooindelning 

437 000 57% 

Mindre investeringar 

Vägobjekt X X X X X 91700 
Cykelvägar X X X X X 80 000 
Kollektivtrafik X X 10 000 

Påverkans åtgärder 4 500 
181 700 24% 

Bidrags objekt 
Trafiksäkerhet o Kollektiv- 6 000 6 000 6 000 18 000 36 000 72000 
trafik 
Enskilda vägar 1 700 1 700 1 700 5100 10 200 20 400 

Driftbidrag flygplats 2 200 2 200 2 200 6 600 13 200 26 400 
9 900 9 900 9 900 29 700 59 400 118 800 15% 

Summa: 58 921 58 715 57 879 196 917 395 568 768 000 

Tabell.· Ekonomisk sammanställning av Länstransportplan fa'r Kronobergs län 2018-2029. Markering med X, är 

troligt genomfa'rande år eller period 

2.3 Större infrastrukturåtgärder 
Region Kronoberg har p1-ioriterat sju större infrastiukturåt

gärder i Länstransportplanen 2018 - 2029. Till större investe

ringar ingår objekt som överstiger 25 miljoner kronor. En av 

de större åtgärderna är samfinansiering av mötesspår i Skiuv. 

Åtgärdens totala kostnad är 126 miljoner kronor och reg

ionen samfinansierar åtgärden med 33,7 miljoner kronor, vil

ket motsvarar 3 procent av planeringsramen. Del av åtgärden 

är utförd före 2018. För väginfrastrukturen pekas sex större 

vägobjekt ut. Den totala investeringsvolymen för perioden 

uppgår till 437 miljoner kronor, vilket motsvarar 57 procent 

av planeringsramen för perioden. Prioriterat är att färdigställa 

trafiksäkerhetsåtgärder på Rv 23. Det kvarstår dock en stäcka 

i närheten av Växjö, en sträcka som är beroende av Växjö 

kommuns utbyggnadsplaner. 

13 

Tecken förklaring tabellerna nedan: 
I Trafikverkets samhällsekonomiska bedöm
ningar, SEB, görs dels beräkningar men också 
bedömningar över hur åtgärden bidrar bland 
annat till de transportpolitiska målen det vill 
säga funktionsmål och hänsynsmål. Varje mål
område har också underområden som bedöms. 
I sammanställningen nedan har dessa bedöm
ningar sammanfattats i tabellen. 

Bedömnin snivåema är: 

Positivt 
bidrag 

Neutralt 
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Större infrastrukturåtgärder 

Låsta objekt 

Nya objekt 

Summa 

263 miljoner kr 

200 miljoner kr -

463 miljoner kr 

Figur: Karta o'ver sto'm infrastr11kt11råtgårder inkl. samfinansietingsåtgå'rd i ldnstransportplanen 2018-2029 

Mötesspår Skruv, samfinansiering 
Sedan ett par planeringsomgångar finns en möjlighet att samfinansiera betydelsefulla objekt. Samfi

nansiering innebär att man både i Länstransportplanen och i den Nationella planen avsätter medel för 

en utpekad investering. Objekten är i regel av både regional och nationell betydelse, till exempel åtgär

der på kust-till-kustbanan. Genom samfinansiering möjliggörs att ett objekt som i den nationella pla

nen inte prioriteras lika högt som i en regional plan kan lyftas in i den nationella planen. Ett sådant 

objekt är mötesspår i Skruv. 

I förstudie om utökad kapacitet på Kust- till-kustbanan som genomfördes 2010, identifierades att mö

tesspår i Skruv var en angelägen kapacitetshöjande åtgärd. Sträckan mellan Lessebo och Emmaboda 

via Skmv är 23 km. En ny mötesstation i Skmv bidrar till förbättrad kapacitet på sträckan och därmed 

också på hela Kust-till-kustbanan. Mötesspåret minskar också banans störningskänslighet och ökar 

därmed robustheten i tågsystemet. I åtgärden ingår även att en planskild gång- och cykeltunnel byggs 

under spåren vilket bidrar till att minska järnvägens barriäreffekt. Atgärden, innebär att ett drygt 750 

meter långt mötesspår anläggs på Kust- till- kustbanan i huvudsak på befintlig bangårdsmark. 

Från framförallt invånarna i Skruv har det framförts att byggnationen av mötesspår också ska inklu

dera byggnation av plattformar för resandeutbyte (tågstopp). Då det idag inte finns några planer på att 

trafikera sträckan med tåg, som kan stanna i Skmv kommer inga plattformar att byggas. Byggnationen 

av mötesspåret ska dock byggas så sätt att på ett effektivt sätt kan byggas plattfonnar i framtiden. 

Atgärden är kostnadsbedömd till cirka 112,4 miljoner kr i 2013 års prisnivå, enligt SEB TRV 

2015/14390. Åtgärden är av såväl nationell som regional nytta och kostnaderna för genomförandet 

fördelas enligt 70 procent finansiering genom nationell plan och 30 procent finansiering genom läns

transportplanen. Enligt uppgifter från Trafikverket hart drygt 8,2 miljoner kronor lagts på åtgärden till 

och med 2017. I länstransportplanen 2018 - 2029 tas 26 miljoner kronor som samfinansiering till nat

ionell plan. 

14 
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Rv 23 Älmhult-Ljungstorp inkl. förbi Älmhult 
Älmhult-Ljungs torp är en etapp av hela sträckan Älmhult-Mölleryd. Etappen Ljungstorp-Mölle1yd är 

åtgärdad. 

Stråktillhörighet: 

Funktion: 

Nuläge och brister: 

Åtgärd: 

Tidplan: 

Kostnad: 

Föi-väntad effekt: 

Effekter bostad: 

Betydelse för 
Gröna Kronoberg: 

Enligt SEB bidrag till: 
Funktionsmålet 

Enligt SEB bidrag till: 
Hänsynsmål 

Nettonuvärdesh.-voten 
(NNK) 

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

Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning 

från Malmö/ Öresund via .Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de funkt

ionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg 23 

ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av nä

ringsliv och tillgång till service och är vil(tigt för såväl den regionala utvecklingen som för 

långväga transporter. 

Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats men bland annat delen 

Älmhult - Mölleryd återstår. På grund av avsalrnad av mötesseparering är trafiksäkerhets

standarden låg och hastighetsbegränsningen kan därmed behöva sänkas. Längs med 

sträckan ansluter Lv 120 från Tings1yd, med farlig korsning. 

Väglängden är 20,8 km. Vägstandarden är vanlig väg med en bredd på 9 m och hastig

heten är 90 km/ h. Trafikmängden är 3 300 till 5 900 fordon per dygn, varav 12-21 pro

cent är lastbil. 

Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning, vilket förbättra trafiksä

kerheten och framkomligheten. Breddning kommer att krävas för omkömingssträckor. 

Den nya väglängden kommer att vara oförändrad. Vägstandarden kommer att bli gles 

mötesfri landsvä , med en bredd å 13 m. 

2018-2019 

Enligt SEB 2013 uppskattades kostnaden för .Älmhult- Mölle1yd till 129 miljoner kro

nor. Enligt uppgifter från Trafih-verket är kostnaden för sträckan .Älmhult Ljungstorp 78 

miljoner kronor, var av 18 miljoner kronor ligger på 2017. 
I länstransportplanen 2018 - 2029 avsätts 60 miljoner kronor för åtgärden. 

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

km/ h. Trafiksäkerheten kommer att öka. 

Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet. 

Se sid 46, enkel ana/ys av effekter på mål i Gräna Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 

Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 

Stödjer följande prioritering: 

1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 

av varandra 

Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstmktur. 

• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrum

städer inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet. 

• Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre ar

betsmarknaderna som ut ör Kronober strian eln. 

Medborgarnas Tillgänglighet 

0,34 

15 

regionalt 

SEB 2013-05-24 
TRV 2012/29166 

Ingen Avs finns . Åtgärden 
pekades ut och beslutades 
innan krav å Avs fanns. 
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Kommentar till åtgär
den 

Regional Kronoberg har framfött att åtgärden måsta innehålla en bra lösning för cyklis

ter. 

RV 23 Huseby - Marklanda 
Stråktillhörighet: 

Funktion: 

Nuläge och brister: 

Åtgärd: 

Tidplan: 

Kostnad: 

Förväntad effekt: 

Effekter bostad: 

Betydelse för 
Gröna Kronoberg: 

Enligt SEB bidrag till: 
Funktionsmålet 

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

Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning 

från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de funkt

ionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg 23 

ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av nä

ringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som för 

långväga transporter. 

Riksväg 23 utgör en viktig regional led som förbinder södra Småland med Skåne och vi

dare mot kontinenten. Mellan Hässleholm och Vä.xjö har vägen etappvis mötesseparerats 

men delen Huseby - Marklanda återstår. På grnnd av avsaknad av mötesseparering är tra

fiksäkerhetsstandarden låg och hastighetsbegränsningen kan därmed behöva sänkas. Väg

längden är 10,5 km. Vägstandarden är vanlig väg med en bredd på 8 m och hastigheten är 

90 km/h. Trafikmängden är 5 200 till 5 900 fordon per dygn, varav 12 procent är lastbil. 

Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Breddning kommer att 

krävas för omkörningssträckor. Den nya väglängden kommer att vara oförändrad. Väg

standarden kommer att bli gles mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m. Korsning med 

LV 692 stängs och vägen ansluts istället till LV 697. 

2020 - 2025 

Totalkostnaden för åtgärden Huseby- Marklanda, Enligt SEB:en uppskattades kostna

den till 150 miljoner kronor i 2013 års prisnivå. Kostanden har ökat och enligt 2017 års 

prisnivå uppskattas till 177 miljoner kronor. Åtgärden kommer ev. att delas upp i två 

etapper. Hela åtgärden kommer att belasta Länstransportplanen. I länstransportplanen 

avsätts 177 mil' oner kronor för åt ärden. 

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

km/h. 

Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet. Området Sydväst Vä.xjö och 

Sydöst Alvesta är intressant för tätortsnära landsbygdsboende. 

Se sid 46, enkel ana/ys av effekter på mål i Grö·na Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 

Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 

Stödjer följande prioritering: 

2. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 

av varandra 

Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• 
• 

• 

Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstrnktur . 

Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrum

städer inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet. 

Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre ar

betsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln. 

Medborgarnas Näringslivets Tillgänglighet Jämställdhet Funktions- Barn och 
unga resor transporter regionalt hindrade 

16 
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Enligt SEB bidrag till: 
Hänsynsmål 

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK) 

Kommentar till åtgär
den 

0,70 

11111111111111 ~il llllf llll~li1 l~irii 11!1'!1[ lllll lllll ll~ll ll~I 

SEB 2013-05-21 
TRV 2012/ 29166 

Trafiksäkerhet 

Avs 2016-12-27 
TRV2016 / 112580 

Region Kronoberg har framfört i Åtgärdsvalsstudien att åtgärden måsta innehålla en bra 

lösning för cyklister. 

Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg 
Stråktillhörighet: Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 4, vilken bl.a. utgörs av riksväg 25 

Funktion: Stråket har viktiga funktioner på internationell, nationell, mellanregional, regional och lo-

kal nivå. God tillgänglighet för personresor är betydelsefullt längs kust-till-kuststråket. 

Stråket har stor betydelse för pendling såväl inom som utanför länets gränser. 

Linneuniversitetet har campus både i Växjö och Kalmar, vilket ytterligare förstärker be-

hovet av goda och snabba kommunikationer längs stråket. Kust-till-kustbanan är också 

länets förbindelse med Göteborg, Södra stambanan och anslutande tågförbindelser till 

Stockholm och Malmö samt Kastrup 

Nuläge och brister: LV 834 passerar Kust-till-kustbanan inne i Hovmantmp. Det är också den enda förbin-

delsen mellan norra och sydöstra delen av samhället. I sydöstra delen av samhället bor det 

idag 1 050 invånare. I hela Hovmantorp bor det ca 3 000 inv. Det finns i dagsläget ingen 

planskild korsning för biltrafik i Hovmantorp. I takt med att tågtrafiken ökat och gods tå-

gen blivit längre har problem med täta och långa bomfållningar förvärrats vilket medför 

bilköer och förseningar för boende i samhället. Långa bomfällningstider innebär också 

ökad risk för att utryckningsfordon inte kan betjäna sydöstra Hovmantmp. Plankors-

ningar medför även 1-isker i trafiksäkerheten och Trafikverket jobbar aktivt med att 

minska antalet plankorsningar. Mötesspåret i Hovmantorp sträcker sig över plankors-

ningen. Det medför att godståg i vissa fall kan bli stående relativt länge och blockera 

korsningen vid möten. I tidtabellsplanering och trafikledning har hänsyn tagits för att 

mildra problemet i avvaktan på en mer långsiktig lösning .. Stängda bommar innebär 

också människor smiter över spåret, med allvarliga säkerhetsrisker som följd 

Atgärd: Åtgärdens syfte: Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Hovmantorp. 

Ny huvudgata anläggs som en koppling mellan Oxtorgsgatan och Fabriksgatan via ny bro 

över järnvägen. Anslutningen i norr till Centralgatan utformas som en cirkulationsplats. 

Kullagatan ansluts via ett trevägsskäl. Eventuellt stängs Järnvägsgatan mellan Fabriksga-

tan och Storgatan för genomfartstrafik, undantaget räddningstjänsten. Befintlig plankors-

ning med Storgatan (väg 834) stängs. Behovet av en eventuell kompletterande planskild 

korsning med järnvägen för gående och cyklister har diskuterats. I kalkylen förutsätts en 

gång- och cykelport i samma läge som den nuvarande plankorsningen. 

Tidplan: Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver 

utredas ytterligare är Region Kronobergs bedömning att den tidigast kan genomföras 

2021 - 2023. 

Kostnad: Totalkostnaden för åtgärden är uppskattad till 40 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. 

Förväntad effekt: Effekten av åtgärden bör förtydligas . 

Effekter bostad: Hovmantorp, med sin närhet till Vä.xjö, är ett levande samhälle och en attraktiv boende-

01'1:. Hovmantorp är strategiskt beläget mellan Lessebo och Vä.xjö, vilket möjliggör ett 

stort och varierat utbud av arbeten och fritidsaktiviteter inom ett rimligt avstånd. I områ-

det som direkt berörs av åtgärden enligt Lessebos bostadsförsörjningsprogram, (2017-04-

17 
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Betydelse för 
Gröna Kronoberg: 

Enligt SEB bidrag till: 
Funktionsmålet 

Enligt SEB bidrag till: 
Hänsyns mål 

Nettonuvärdeskvoten 
(NNK) 

Kommentar till åtgär
den 

26)planeras det för pefioden 2018 - 2021 för 195 bostäder och för pefioden 2022-2025 

för ytterligare 15 bostäder 

Se sid 46, enkel ana!Js av effekter på mål i Gro·na Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 

Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål 

Stödjer följande prioriteringar: 

3. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 

av varandra 

4. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga 

Bidrar till följande sarnhandlingspunkter 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur . 

Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrum

städer inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet. 

Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv . 

Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvali

teter. 

Utveckla värdskapet lokalt och regionalt 

Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för h.utur, aktivitet och eve

nemang 

Medborgarnas 

Negativ, 
se kommentar nedan 

SEB 2017-01-12 
TRV 2016/59617 

Avs 
Ingen AVS finns. 
Finns utrednin från 2011. 

Region Kronoberg anser att den SEB som tagits fram av Trafih.-verket inte korrekt åter

speglar nyttan med åtgärden i Hovmantorp. Framförallt vill vi peka på att SEB har tagits 

fram före det att Lessebos bostadsförsörjningsprogram var tillgängligt. 

Region Kronoberg anser det anmärkningsvärt att flera av bedömningarna av den trans

portpolitiska målanalysen har bedömts med negativt bidrag eller inget bidrag. Enligt vår 

bedömning bör den regionala nyttan vara positiv framförallt då Hovmanto1p är en stor 

utpendlingsort. Tillgängligheten till kollektivtrafik kommer att bli bättre och bidra positivt 

till rörligheten i länet Atgärden kommer också att bidra till en säkrare miljö i anslutning 

till järnvägen villcet således borde bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. 

Region Kronoberg förutsätter att det till slutversionen av Länstransportplanen, oktober 

2017, finns en mer korrekt SEB framtagen av Trafikverket. Det är dock viktigt att påpeka 

att SEB endast är en analysmetod och hjälpmedel, villcen inte fångar in alla nyttor som 

kan uppstå. 
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Lv 126 Förbi Alvesta 
Stråktillhörighet: 

Funktion: 

Nuläge och brister: 

.Åtgärd: 

Tidplan: 

Kostnad: 

Förväntad effekt: 

Effekter bostad: 

Betydelse för 
Gröna Kronoberg: 

Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 5 och 11, vilken bl.a. utgörs av 1-iksvägarna 25 

och 23 

Enligt beslutet om funktionellt prioriterat vägnät är väg 126 beskriven som en prioriterad 

väg för godstransporter och dagliga personresor. Utpekandet innebär att framkomlig
heten skall prioriteras högt i plane1-ingsarbetet. 

Det finns olägenheter med genomfartstrafik som passerar genom orten på väg 126. Al
vesta kommun har genom trafikutredning (2008) som angett att de centrala delarna av or
ten bör avlastas från genomfartstrafik för att god säkerhet och miljö skall uppnås i orten. 
Som grundförutsättning att kunna leda genomfartstrafiken på en alternativ väg genom or
ten har Trafih.-verket bedömt det nödvändigt att korsningen väg rv 25/Lv 707 byggs ut till 

hög säkerhetsstandard. Upprättande av vägplan pågår för byggande av en trafikplats med 
beräknat genomförande ca 2018-2020 . 

Den samlade bedömningen vid val mellan olika förbifartsalternativ är att ett tätortsnära 
alternativ är att föredra. För exakt lokalisering av en sådan förbifart behövs mer grundläg
gande studier. Utgångspunkten som provas i kommande åtgärdsplanering bör enligt Tra
fih.-verkets bedömning vara att väg 126 vid ett förbifartsalternativ leds på ny väg sydväst 
om samhället och anknyter till den kommande trafikplatsen vid Alvesta västra (väg 707:s 

anslutning till väg 25). Väg 126 går sedan som gästväg på väg 25 fram till trafikplatsen 
vid Hjärtenholm där vägen ansluter till nuvarande sträckning av väg 126. 

Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver 

utredas ytterligare är Region Kronobergs bedömning att den tidigast kan genomföras 
2021- 2023. 

Totalkostnaden för åtgärden är uppskattad till 55 miljoner kronor. Kostnaden och ev. 
kostnadsfördelning behöver utredas ytterligare. I Länstransportplanen avsats 25 miljoner 
kronor för åtgärden. 

Effekten av åtgärden bör förtydligas. 

Alvesta, med sin närhet till Växjö, är ett samhälle som har ett stort attraktionsvärde för 
bostäder. Idag ingår Alvesta i en stor arbetsmarknadsregion med god tillgång till handel, 
service och fritidssysselsättningar. Alvesta har en viktig roll i regionen genom sin funktion 
som resenod i jämvägssytemet. Alvesta ligger strategiskt placerat mellan Kust-till-Kustba
nan och Södra Stambanan samt längs med Rv 25. 

En bedömning av bostadsbehovet har uppskattats till 850-950 bostäder på tio år och ny 
planläggning för cirka 450-550 bostäder under samma period, merparten i Alvesta tätort. 
I Alvesta planeras bostäder dels centralt i stations- och centrumnära lägen och dels i ut
kanten av orten, med närhet till väg 25 mot Vä.xjö. 

Genom föreslagen åtgärd skapas tryggare och mer hälsosamma boendemiljöer för de 
drygt 8000 invånare som bor i Alvesta tätort idag och förbättrar förutsättningarna att för
täta centralt i stations och centrumnära lägen. 

Se sid 46, enkel ana/ys av effekter på mål i Grö'na Kronoberg. 
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål 
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 dehnål 

Stödjer följande priorite1-ingar: 

5. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

6. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga 

Bidrar till föliande samhandlin!!snunkter 
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• Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv . 

• Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvali-
teter. 

• Utveckla värdskapet lokalt och regionalt 

• Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och eve-
nemang. 

Enligt SEB bidrag till: Medborgarnas I Näringslivets I Tillgänglighet I Jämställdhet I Funktions-

I 
Barn och 

I 
K-trafik, 

Funktionsmålet resor transporter reg10nalt hindrade unga gång o cykel 

Enligt SEB bidrag till: Klimat 

I 
Hälsa 

I 
Landskap 

I 
Trafiksäkerhet 

Hänsynsmål 

N ettonuvärdeskvoten SEB Avs 2017-04-12 
(NNK) .Är inte klar. TRV 2015/83492 

Kommentar till åtgär-
den 

Södra länken Växjö 
Stråktilll1örighet: Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 4, 9 och 11, vilken bl.a. utgörs av riksvägarna 

23 och 27 

Funktion: Funktion med hela södra länken dvs. från Rv 27 till Rv 23, är att bidra till målen om bibe-
hållen effektiv framkomlighet för motorfordon runt Vä.xjö och på Växjös regionala hu-
vudgator och ett tillförlitligt transportsystem. 

Nuläge och brister: I Växjö strålar fyra riksvägar samman (23, 25, 27 och 30). Dessa passerar idag i de norra 
delarna av staden (Norrleden) som därmed har bra anslutningar till huvudvägnätet. De 
södra delarna av staden, särskilt Teleborg och Linneuniversitetet, har sämre övergripande 
kommunikationer. Söder om staden planerar kommunen att exploatera mark för i första 

hand bostäder. 

Åtgärd: Ny förbindelse runt södra Växjö för att knyta samman Rv 23 med Rv 27 
Etapp 1 Rv 27 - Teleborgsvägen 

Tidplan: Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver 
utredas ytterligare är Region Kronobergs bedömning att den tidigast kan genomföras 
2024-2029. 

Kostnad: För hela sträckan från Rv 23 till Rv 27 uppskattas totalkostnaden till 250 miljoner kronor. 
Ca 1/ 3 av vägen har högre p11oritet, dvs. delen som ansluter till Rv 27. För den delen 
uppskattas kostnaden till ca 50 miljoner kronor. Den nya vägen har framförallt stor kom-
munal nytta och enbart delvis regional nytta då den underlätta förbindelsen till Linneuni-

versitetet. I Länstransportplanen avsätts 25 miljoner kronor för åtgärden. 

O.B.S. Den aktuella etapp 1 dvs Rv27 - Teleborgsvägen ligger inom Vä.xjö kommuns 
väghållningsområde. Detta innebär att statliga medel via Länstransportplanen inte kan fi-
nansiera åtgärden. Detta kommer att klargöras under remissperioden av Länstransport-

planen. 

Fö1väntad effekt: Effekten av åtgärden bör förtydligas. 

Effekter bostad: Bostadsbyggande som underlättas genom byggnation av södra länken är utvecklingsområ-
den söder om Vä.xjö. Antalet bostäder uppgår till ca 2 550, vilka fördelas enligt följande; 
• Telestadshöjden finns planer att bygga cirka 500 bostäder. 
• Torparängen finns planer att bygga cirka 250 bostäder 
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• Vikaholm finns planer på cirka 1 000 bostäder 
• Välle Broar finns planer på cirk 800 bostäder 

Till detta kommer ytterligare utvecklingsområde väster om Vikahohn,Jonsboda. Avlast-
ning av trafik på Teleborgsvägen och vidare mot centrum möjliggör också en förtätning 
in mot centrala Växjö. 

Betydelse för Se sid 46, enkel ana/ys av effekter på mål i Griina Kronoberg. 
Gröna Kronoberg: Målområde 1: Positiv för 2 dehnål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 dehnål 

Målområde 2: Positiv för 5 dehnål och bidrar inte till 1 dehnål 

Stödjer följande prioi-iteringar: 

1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 
av varandra 

2. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga 

Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur . 

• Utveckla kolleh.'rivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv . 

• Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvali-
teter. 

• Utveckla värdskapet lokalt och regionalt 

• Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och eve-
nemang. 

Enligt SEB bidrag till: Medborgarnas I Näringslivets I Tillgfoglighet I Jämställdhet I Funktions-

I 
Barn och 

I 
K-trafik, 

Funktionsmålet resor transporter regionalt hindrade unga gång o cykel 

Enligt SEB bidrag till: Klimat 

I 
Hälsa 

I 
Landskap 

I 
Trafiksäkerhet 

Hänsynsmål 

Nettonuvärdeskvoten SEB Avs 2016-12-01 
(NNK) Är inte klar. TRV 2015/98602 

Kommentar till åtgär-
den 

Rv 27 Säljeryd-Växjö etappindelning 
Stråktillhörighet: 

Funktion: 

Nuläge och brister: 

Atgärd: 

Atgärden ingår i strål{ 4 och 9, vil!{en bl.a. utgörs av 1-iksväg 27, en del av Baltic-Link 

Rv 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona och norrnt till Växjö och vidare mot Rv 40 

(Borås och Göteborg) och E4. Sträckan ingår i Baltic-Link och via hamnarna i Blekinge 
skapas en länk till Europa. Vilket stödjer de övergripande slutsatser som finns på Europe
isk nivå där man påtalar vikten av att hitta nya transportsätt och alternativa transportkor

ridorer för att undvika den så kallade trafikinfarkten i Tyskland. 
Aktuell sträcka är också mycket viktig för arbetspendling. 

Rv 27 har bitvis dålig plan- och profilstandard, salrnar mitträcke och har otillfredsstäl
lande trafiksäkerhet. Passagen genom utkanten av Ingelstad och genom Bramstorp inne

bär olycksrisker samt negativ miljöpåverkan för de boende. Sträckan är 20 km lång och 
har övervägande 90 km/h som sh.-yltad hastighet men riskerar att sänkas utan mötessepa
rering. Vid Ingelstad och Bramstorp är skyltad hastighet 50-70 km/h. 

Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Syftet med åtgärden är 
att öka trafiksäkerheten och förbättra regional tillgänglighet. Översyn av 
korsningar, anslutningar och sidoområde. Genom Ingelstad och Bramstorp (sammanlagt 
3 km) lämnas vägen utan åtgärd. 
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Tidplan: 

Kostnad: 

Förväntad effekt: 

Effekter bostad: 

Betydelse för 
Gröna Kronoberg: 

Enligt SEB bidrag till: 
Funktionsmålet 

Enligt SEB bidrag till: 
Hänsynsmål 

N ettonuvärdeskvoten 
(NNK) 

Kommentar till åtgär
den 

2020 - 2029 

Totalkostnaden för åtgärden Säljeryd - Växjö, 196 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. 

Kostnaden är framtagen av Trafikverket. 
Atgärden etappindelas i Länstransportplanen 2018-2029 och i planen avsätts 110 miljoner 

kronor för åtgärden. 

Trafik.mängden kommer att vara oförändrad. Hastigheten kan höjas till 100 km/h. 

Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet. Ingelstad erbjuder emellertid 

ett attraktivt boende och flera pendlar till Växjö. I Ingelstad bor ca 2 000 inv. Området 

sydöst om Växjö är intressant för tätortsnära landsbygdsboende. 

Se sid 46, enkel ana/ys av effekter på mål i Gröna Kronobng. 
Målområde 1: Positiv för 2 del.mål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 del.mål 

Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 del.mål 

Stödjer följande prioritering: 

1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta 

av varandra 

Bidrar till följande samhandlingspunkter 

• 
• 

• 

1,43 

Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstrnktur . 

Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrum

städer inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet. 

Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, prin1ärt de tre ar

betsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln. 

SEB 2017-01-09 
TRV 2016/59617 

Avs 

Region Kronoberg har framfört att åtgärden mås ta innehålla en bra lösning för cyklister 

och bra hållplatser för kollektivtrafikresenärer. 
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2.4 Mindre infrastrukturåtgärder 
Mindre åtgärder, under 25 miljoner kronor, behandlas i en gemensam pott för anpassning av trans

portinfrastrukturen. Potten utgör ett värde av totalt 186,2 kronor, vilket motsvarar 24 procent av pla

neringsramen för perioden. Potten för anpassning av transportinfrastrukturen omfattar följande före

slagna åtgärdsområden: 

I Åtgärdsområde. Avsätts i länstransportplanen 2018-2029 I 
Vägobjekt, (f rafiksäkerhetsåtgärder och breddning) 91,7 miljoner kronor 

Lv 120 H aganäsleden åters tällande av Norra 
9,4 miljoner kronor 

Esplanden Älmhult * 
Lv 120 Göteryd -Älmhult, del 3 * 12,2 miljoner kronor 

LvG 941 Grönskåra-Fröseke * 13-21 miljoner kronor 

Cykelvägar 80 miljoner kronor 

Lv 555 Mjälen - Ljungby * 10 miljoner kronor 

Lv 120 Göteryd - Almhult, del 3 * 2 miljoner kronor 

Kollektivtrafik 10 miljoner kronor 

Mobility management 4,5 miljoner kronor 

Summa 186,2 miljoner kronor 

Tabell o"ver mindre infrastrukturåtgärder. Tabellen visar också mindre åtgärder som år låsta genom tidigare beslut eller 

särskilt prioriterade i länstramportplanen samt med uppskattad k ostnad Dessa ol?Jekt år markerade med*. 

Potten avser kompletterande investe1-ingar i transportsystemet för att erhålla ett komplett och sam

spelande trafiksystem i länet. I Länstransportplanen fastställs normalt enbart storleken på Pott fiir an

pauning av transportinjrastruktt1ren medan de ingående mindre objekten inte fastställs . Därefter ges för

slag på möjliga åtgärder att genomföra. Årliga avstämningar mellan Trafikverket och Region Krono

berg (efter avstämningar i IKA-gruppen). Detta möjliggör ett flexibelt förfaringssätt med eventualitet 

till anpassningar efter omvärldsföränd1-ingar. Inför framtagandet av länstransportplanen 2018-2029 

har det framkommit ett antal specifika mindre åtgärder som ska ha hög prioritet. Dessa åtgärder tas 

upp under respektive åtgärdsområde nedan. 

Vägobjekt 
I de senare kapitlen trqftkså'kerhet (6.3) och det smala vägnåtet i Kronoberg (6.4), ges en beskrivning av be

hovet av mindre åtgärder med koppling till vägnätet. Kapitlen beskriver behovet av trafiksäkerhetsåt

gärder och breddningsåtgärder. 

Mindre åtgärder som bedöms som låsta är: 

• Lv 120 Haganäsleden återställande av Norra Esplanden Älmhult, uppskattad kostnad 9,4 mil

joner kronor 

• Lv 120 Göteryd-Älmhult, del 3, uppskattad kostnad 12,2 miljoner kronor. 

Region Kronoberg vill prioritera att breddningsåtgärder ska vidtas på övriga länsvägar, det vill säga 

länsvägar med vägnummer 500-999. I läns transportplanen avsätts 4 miljoner kronor per år, det vill 

säga 48 miljoner kronor för perioden 2018-2029. 

Av övriga länsvägarna prioriteras särskilt: 

• LvG 941 Grönskåra-Fröseke, uppskattad kostnad 13-21 miljoner kronor. 

För övriga mindre vägåtgärder, framförallt för mindre åtgärder på övriga riksvägar och primära läns

vägar avsätts som pott 22,1 miljoner kronor. 
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Cykelvägar 
Arbetet med brister, inriktning och prioritering vad gäller cykelvägsutbyggnad har samlats under nam

net "Cykla i gröna Kronoberg". För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län 

genomförde 2016 Region I<:ronoberg tillsammans med länets kommuner och Trafikverket en kart

läggning av brister, behov och önskemål av nya cykelvägar. Genom kartläggningen tydliggjordes att 

det i länet finns ca 150 sträckor som behöver nya cykelvägar. Kostnaden för att undanröja dessa bris

ter uppskattas till drygt 1 miljard kronor. Parallellt med kartläggningen inleddes ett arbete för att ge 

inriktningen (strategin) för hur länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge riktlinjer för prioritering 

av de 150 cykelvägarna. Utifrån vad som angavs i inriktningen har 33 cykelvägar prioriterats och ana

lyserats (plan). Den samlade investeringskostnaden för dessa uppgår till cirka 280 miljoner kronor. I 

inriktningsunderlaget föreslås att kommunerna ska medfinansiera cykelvägsutbyggnaden med 25-50 

procent. En bedömning är att kommunernas medfinansieringsförmåga inte tillåter att samtliga 33 cy

kelvägar kan byggas under planperioden 2018-2029. En omprövning kan dock göras 2020. I läns

transportplanen 2018-2029 avsätts 80 miljoner kronor till cykelvägsutbyggnad. 

Cykelvägs åtgärder som bedöms som låsta och som ingår i Cykla i gröna I<:ronoberg är: 

• Lv 555 Mjälen - Ljungby, uppskattad kostnad 10 miljoner kronor. 

• Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3, uppskattad kostnad 2 miljoner kronor. 

Kollektivtrafik 
En avgörande faktor för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och för att nya resenärer ska vilja 

använda kollektivtrafiken är att det finns en fungerande och ändamålsenlig infrastruktur. Det är där

för av yttersta vikt att både länstransportplanen och nationell transportinfrastrukturplan ger förutsätt

ningar för att kollektivtrafiken i I<:ronoberg ska kunna utvecklas i linje med de uppsatta målen. Enligt 

Trafikförsörjningsprogrammet ska hållplatser med fler än 4000 påstigande per år rustas upp och 

byggas om så att de uppfyller krav på full tillgänglighet för samtliga resenärer. Detta gäller både håll

platser på statligt vägnät och kommunalt vägnät. Det rör sig om cirka 230 hållplatslägen som finns 

utspridda i länets samtliga kommuner. 

Under våren 2016 gjordes tre större nationella satsningar som påverkar kollektivtrafikutvecklingen i 

länet. Sammanlagt tilldelades I<:ronoberg 89,5 miljoner kronor för perioden 2016-2020. Med anled

ning av de tilldelade medlen har det enbart avsats ett mindre belopp på 10 miljoner kronor i länstrans

portplanen för 2018-2029. För hållplatser på kommunalt vägnät finns bidragsmedel för kommunerna 

att söka. Tillsammans med kollektivtrafikåtgärder, ombyggnad av hållplatser, som ingår i de större 

namngiva vägsatsningarna kommer mer än 100 miljoner kronor att satsas på kollektivtrafikåtgärder de 

närmaste åren. 

Mobility management 
Även i förra planomgången pekade regeringen på möjligheten till att genomföra påverkansåtgärder. 

Kronoberg avsatte, liksom flera andra länsplaneupprättare, medel i planen för att möjliggöra för på

verkansåtgärder. Det visade sig dock att Trafikverket, som har ett flertal regelverk att följa, inte kan 

finansiera sådana åtgärder via länstransportplanens medel. En bedömning är att det under kommande 

planperiod kommer att läggas fram en lösning. I Region I<:ronobergs länstransportplan avsätts 4,5 

miljoner kronor till mobilitet management-åtgärder. Genom detta visar vi på en beredskap under 

planperioden. 
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2.5 Bidragsobjekt 
Inom ramen för länstransportplanen hanteras fyra bidragsområden, vilka kallas för bidragsobjekt 

(ibland nämns också begrepp som statlig medfinansiering, statsbidrag eller driftbidrag som namn på 

bidragsobjekten.) Region Kronoberg avser att avsätta 118,8 miljoner kronor, det vill säga ca 15 pro

cent av länstransportplanens medel till bidragsobjekt. 

De fyra bidragsområdena är: 
1. Regionala kollektivtrafikanläggningar 
2. Atgärder för miljö och trafiksäkerhet 
3. Bidrag till enskilda vägar 
4. Driftbidrag flygplats 

Trafikverket ansvarar för bidragen till område 2-4. Det första området, bidrag till regionala kollektiv

trafikanläggningar, samordnas av Kollektivtrafikmyndigheten. För åtgärder i regionala kollektivtrafik

anläggningar och åtgärder för miljö och trafiksäkerhet kan länets kommuner söka ett bidrag på upp till 

50 procent av investeringskostnaden. 

Sedan 2015 finns det så kallade stadsmiljöavtalet. Enligt förordningen (2015:579) om stiidfa'rattfråfJ?ja 

hållbara stadsmifiier kan kommuner och landsting söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer med 

syfte att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektiv

trafik eller cykeltrafik. Enligt direktiven har regeringen avsatt en miljard kronor per år. Atgärdema ska 

leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökva

litetsmålet God bebyggd miljö. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs som 

bidrar till hållbara transporter eller ökat bostads byggande. Bidragsobjekt som avses i länstransportpla

nen kan ses som en regional motsvarighet till statsmiljöavtalet, dock utan samma krav på motprestat

ion. 

Regionala kollektivtrafikanläggningar 
Bidrag till kollektivtrafiken har de senaste åren främst gått till tillgänglighetsanpassning av hållplatser 

och terminaler samt till väderskydd. Ambitionen om utökad kollektivtrafik kommer att kräva ytterli

gare åtgärder på bland annat förnyelse och anpassning av terminaler. Vägledande för fördelning av 

stads bidrag är hållplatshandboken i trafikförsörjningsprogram.met. 

Åtgärder för miljö och trafiksäkerhet 
När det gäller trafiksäkerhet och miljö återfinns den största potentialen för att stärka cykling inom tä

torter och tätbefolkade områden med korta avstånd mellan målpunkter. Den vanligaste statsbidragsåt

gärden inom detta område har varit, och bedöms fortsätta att vara, bidrag till utbyggnad av cykelvägar 

inom det kommunala väghållningsområdet. Bullerstörda fastigheter återfinns till stor del i anslutning 

till det kommunala huvudgatunätet. Bulleråtgärder på det kommunala vägnätet kommer sannolikt att 

bli vanligare som bidragsstöd framöver. Fokus på partiklar i boendemiljöer nära större gator kommer 

sannolikt också öka, vilket kan medföra ökade antal ansökningar om statsbidrag för att genomföra åt

gärder. 

Bidrag till enskilda vägar 
Avseende enskilda vägar finns det i Kronobergs län cirka 390 mil statsbidragsberättigad enskild väg, 

det vill säga något längre sträcka än det allmänna statliga vägnätet i länet. Från nationell plan tillskjuts 

årligen cirka 12 miljoner kronor i så kallat särskilt driftbidrag, som går till smärre upprustningsåtgärder 

på detta vägnät. Från länstransportplanen har anslagits cirkal,7 miljoner kronor per år enligt upprät

tad 5-årig åtgärdsplan av Trafikverket. Nuvarande plan sträcker sig till och med 2018 och en ny är un

der framtagande. Dessa medel prioriteras till vägar av stort allmänt intresse, busslinjer, stor andel ge

nom.gående trafik etc. 
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Driftbidrag flygplats 
Länets flygplats, Småland Airport, har idag ett statligt driftbidrag uppgående till 2,2 miljoner kronor 

per år. Detta bidrag har från år 2012 hanterats och administrerats genom regionens länstransportplan, 

varför åtgärden kommer att ingå i insatsområdet bidragsobjekt. 

2.6 Brister att utreda 
Vid framtagandet av länstransportplanen har det konstaterats ett antal brister i trafik.systemet. Enligt 

den nya planeringsprocessen skall dessa brister utredas genom en gmndlig b1-istanalys. Därefter ge

nomförs en åtgärdsvalsstudie och lämpliga åtgärder arbetas fram. Beroende på vilken åtgärd som be

döms som mest lämplig och kostnaden för åtgärden, kan den komma att genomföras under planperi

oden. Vid större brister eller då behovet av åtgärd är omfattande kan utredningarna tjäna som un

derlag till kommande prio1-iteringar i nästa länstransportplan. 

De konstaterade större bristema beskrivs nedan: 
Rv 23 Marklanda-Växjö. Genom denna landtransportsplans p1-ioriteringar kommer större delen av 

Rv 23 från Växjö och söder ut att åtgärdas. Återstår finns sträckan Marklanda-Växjö, vilken delvis är 

beroende av Växjö kommuns utbyggnadsplaner. 

Rv 27 Växjö-länsgräns mot Blekinge. Genom denna länstransportsplans prioriteringar kommer ett 

arbete att inledas för att genomföra åtgärder på sträckan Växjö-Säljeryd. Rv 27 ingår i det så kallade 

Baltic Link stråket och är en länk mellan Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg och Blekinge. Strå

ket är viktig både för persontransporter och gods då den är förbindelser till viktiga hamnar. Underlag 

bör tas fram för att i framtiden kunna prioritera standardförbättringar. 

Vid utredningar av vägar som troligen kommer att resultera i att mötesseparering skapas genom 2+1 

vägar, ska särskild hänsyn tas till cyklister. Antingen att breddning inkluderar cykelväg eller genom att 

cykelvägar skapas via omledningsvägar. Denna omledning får dock inte vara betydande. 
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3 Uppdrag och nationella riktlinjer 

3.1 Uppdraget 
Region Kronoberg är regionalt utvecklingsansvarig aktör och med det utpekad som länsplaneupprät

tare för Kronobergs län. Genom beslut av regeringen den 23 mars 2017 har regionen fått i uppdrag 

att redovisa ett förslag till trafik.slagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för peri

oden 2018-2029 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2017. Försla

get ska då vara remitterat och sammanställt. 

Genom samma beslut fick Trafikverket i uppdrag att presentera förslag till ny nationell transportin

frastrukturplan. Den nationella planen ska redovisas till Näi-ingsdepartementet och samtidigt sändas 

på remiss senast den 31 augusti 2017. Remissyttrande på nationell plan ska lämnas till Regerings

kansliet senast den 30 november 2017. Detta i enlighet med riksdagsski-ivelse 2016/17:101: Uppdrag 

att ta fram fa"rslag till nationell trafikslagsiivergripande plan fa"r utveckling av tra11Jportrystemet och trafikslagsiivergri

pande lånsplaner jör regional transportinfrastmktur. Länsplanen och nationell plan ska planeras i enlighet 

med vissa fastställda direktiv och med utgångspunkt i propositionerna 2016/17:21: Itifrastrukturfor 

framtiden - innovativa liisningar fa"r stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. 

Den regionala ramen ska användas för investeringar och förbättringsåtgärder av länets transportinfra

suuktur. Länstransportplanen ska redovisa hur medlen fördelas mellan trafik.slagen samt hur mycket 

medel som planeras läggas på cykelinfrast.tuktur. Som en del i framtagandet av länsplanen ska Region 

Kronoberg beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till att det övergi-ipande transport

politiska målet samt de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen nås. Pi-ioi-iteringar i förslaget ska 

motiveras och effekterna på de transportpolitiska målen ska redovisas. Vid pi-ioi-iteringen av åtgärder 

bör förutsättningar för att möta behov av ökat bostadsbyggande, genom statliga infrast.tukturåtgärder, 

vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen. 

Region Kronoberg ska som länsplaneupprättare integrera miljöaspekter i planen och tillämpa 6 kap. 

miljöbalken. Miljöaspekterna är en viktig del av planprocessen och ska integreras i syfte att främja en 

hållbar utveckling. 

I den preliminära ramen som framgår av direktiven är medel inräknade som bland annat får användas 

till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till drift till icke statliga flygplatser. Region Krono

berg ska som länsplaneupprättare besluta om och i vilken omfattning dessa medel ska användas för 

di-iftbidrag till regionala flygplatser eller andra åtgärder i de regionala trafiksystemen. 

3.2 Ramar för nationella- och regionala planer 
Tilldelningen av medel för denna planeringsomgång har dels slagits fast genom propositionen 

2016/17:21 Infrastruktur fa"r framtiden - innovativa läsningar fa"r stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 

och dels i regeringens ski-ivelse 2016/17:101 Uppdrag att ta framfrirslag till nationell trafikslagsrivergripande 

plan fa"r 11tveckling av transportrystemet och trqfikslagsiivetg,ripande lånsplaner fa"r regional transportinfrastruktur. Re

geringen har föreslagit att den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen under 

åren 2018-2029 ska uppgå till totalt 622,5 miljarder kronor, fördelad enligt följande: 
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PLANERINGSRAM 2018-2029 
• 125 miljarder kronor till vidmakthållande, 

dvs . drift, underhåll och reinvestering av statliga 

järnvägar 

• 164 miljarder kronor till vidmakthållande, 

dvs. drift och underhåll av statliga vägar inklu

sive bärighet och tjälsäkring av vägar samt till bi

drag för drift av enskild väg 

• 333,5 miljarder kronor till utveckling dvs. 

investering av transpo1tsystemet 

Utöver detta avsätts 55 miljarder kronor för in

vesteringar i vissa väg- och järnvägsobjekt för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkoms

ter från trängselskatt eller infrastrukturavgifter under åren 2018-2029. 

Regeringen bedömer att den preliminära ramen för länstransportplaner under planperioden 2018-

2029 ska uppgå till 36,6 miljarder kronor, vilket innebär att cirka 11 % av ramen för utveckling av 

transportsystemet kommer att prioriteras av landets länsplaneupprättare. Utöver detta pekas i direkti

ven ut att 12 miljarder kronor, dvs. 1 miljard kronor per år ska gå till stadsmiljöavtal, vilka Trafikver

ket ansvarar för att fördela 

För Kronobergs län uppgår den preliminära tilldelningen till 768 miljoner kronor under perioden 

2018-2029. Det innebär en ökning med cirka 38 miljoner jämfört med vad som angavs för fyra å1· se

dan för perioden 2014-2025. I den preliminära ramen är medel inräknade som bland annat får använ

das till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till drift av ickestatliga flygplatser. 

Enligt preliminära uppgifter från Trafil"Verket (april 2017) innebär den så kallade obalansen att Kro

noberg vid 2017 års utgång kommer att ligga cirka 25 miljoner kronor över tilldelad ram. Kronobergs 

läns genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska därför justeras i förhållande till verkligt utfall av 

upparbetade medel för planperioden 2014-2025 vid utgången av 2017. Detta innebär att när rege

ringen våren 2018 slutligen fastställer ramen kommer tilldelningen sannolikt att ligga på 743 miljoner 

kronor för perioden 2018-2029. 

3.3 Planeringsprocess för infrastruktur 
Planering av infrastruktur sker i flera steg och med utgångspunkt från olika regeringsuppdrag och be

slut. I propositionen 2016/17:21 Infrastruktur fa'rframtiden - innovativa lösningar fa'r stärkt konk11mmskrajt 

och hållbar utveckling fastslogs att planeringsprocessen för transportinfrastruktur i Sverige ska följa den 

struktur som 1-iksdagen beslutade om i propositionen 2011 /12:118 Planerings.rystem fa'r transportinfra

strttktut: Regeringen gjorde i den propositionen bedömningen att den långsiktiga infrastmkturplane

ringen, såsom i de senaste planomgångarna, även i framtiden bör ha ett perspektiv på minst tio år och 

att rege1-ingen bör ta ställning till vilka åtgärder som ska genomföras i det perspektivet. Regeringen 

gjorde vidare bedömningen att systemet även i framtiden bör innefatta ett beslut om övergripande 

strategiska vägval ungefär en gång per mandatperiod samt ett beslut om vilka ekonomiska ramar som 

ska gälla under den period beslutet avser. Detta gäller framförallt för den nationella planen men på

verkar också framtagandet av länstransportplaner. Kortfattat kan det sammanfattas i fyra moment: 
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Inriktningsunderlag 

Regeringens proposition 

Regerings direktiv 

Fastställelse av planer 

I maj 2015 gav regeringen i uppdrag till trafik.verket att ta fram ett inriktnings

underlag för perioden 2018-2029. Underlaget var klart november 2015 och 

sändes på remiss. Region Kronoberg lämnade synpunkter på inriktningen ge

nom svar Dnr 15RKJ065 

Utifrån inriktningsunderlaget tar regeringen fram Regerings proposition 

2016/17:21 I1ifra.ftmkt11rfor jra1JJtidm- i11nouativa liimiJJgarfiir stärkt koJJk11rre11skreft 

och hållbar 11/veckli/Jg. Propositionen anger inriktningen och tilldelningen av eko

nomiska ramen. Den antogs av Riksdagen i december 2016 

I slutet av mars beslutade regeringen genom skJ:ivelse, (vanligen kallat direkti

ven) 2016/17:101 Uppdrag att tajimll foi'Slag till 11atio11ell trqfikslagsö·ve1:g1ipa11de plan 

for 11tueckli/Jg au tra11Jp01trystemet och trajikslagsö'verg1ipm1de lämplanerfo'i· regio/Jal tra11s

po1ti/Jfrastmktm: Genom direktiven förtydligas inriktningen från propositionen 

och ramen för länsplanerna anges. 

Under våren 2018 kommer slutligen riksdagen att fastställa den nationella pla

nen och länstransportplanerna. 

Planeringsfaser: genomförande, utredning och brister 
Syftet med den planeringsprocess som riksdagen beslutade om i propositionen 2011/12:118 Plane

ringssystem far transportiJifrastmktur är att förkorta ledtiderna i processen och göra den mer effektiv. Den 

nya modellen bö1iade gälla från 2013. Detta innebar också att infrastrukturplaneringen tydligare kny

ter an till den statliga budgetprocessen. Det innebar också ändrade bestämmelser om fysisk planering 

av vägar och järnvägar i väglagen, lagen om byggande av järnväg, miljöbalken och plan- och byggla

gen. Planeringsprocessen gäller för den nationella infrastmkturplaneringen, men påverkar också den 

regionala infrastmkturplaneringen. Nedan beskrivs kortfattat betydelsen av och effekterna på framta

gandet av länstransportplanen. 

De två största förändt-i.ngarna är att: 

• Processen ska utformas som en sammanhållen process och inte som tidigare i tre skeden - för

studie, utredning och plan. 

• Den obligatoriska tillåtlighetsprövningen avskaffas och ersätts med ett förenklat förfarande som 

garanterar en bättre träffsäkerhet när det gäller vilka objekt som regeringen ska tillåtlighetspröva. 

Plan
läggning 
fr.o.m. 
2013 

Plan- : Id' 
läggning : sti%,e 
t.o.m. 2012 : 

• r 

1 
....... . 
·····--··" 

Planläggningsprocess 

Väg-/ 
Förstudie järnvägs- Arbets-närnvägsp/an 

utredning 

figur ö'ver gamla och !!Ja planlågg,ningJprocessen 

Bygg-
handling Bygg 

Modellen för den ekonomiska planeringen innebär att en mllande 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 akh1ellt planeringsläge. 
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Projek1 för genomförande Utrednlngsfas 
Finansiering diskuteras i 

åtgärdsvalsstudie 

Brister 
Prioritering I 

åtgärdsvalsstudie 

7-12 

Figur. Principskiss iiver planprocessens faser, Trafikverket 

1. Projekt för genomförande avser år 1-3, ska omfatta åtgärder där alla nödvändiga förberedel

ser är genomförda och där det i princip inte råder några osäkerheter kring att projekten i 

fråga kan påbö1ias och genomföras på det sätt och till de kostnader som Trafikverket anger i 

sitt förslag till beslut. 

2. Utredningsfas avser år 4-6, ska omfatta åtgärder där förberedelser gällande projektering och 

kostnadsberäkningar är långt framskridna och eventuella alternativa finansieringslösningar är 

helt utredda. Tanken är att beslutet för år 4-6 ska avse sådana åtgärder som med stor sanno

likhet kommer att kunna genomföras till de kostnader och på de sätt som Trafikverket anger i 

sitt underlag. Dock bör åtgärder tillåtas ingå i denna kategori även om inte alla förutsättningar 

är helt klarlagda och utredda. 

3. Brister avser år 7-12, och syftar framförallt till att utreda och tydliggöra brister och kapacitets

problem i trafiksystemet. Utifrån en bristanalys skall man under perioden år 7-12, men även 

under perioden år 4-6 genomföra åtgärdsvalsstudier. Resultatet från dessa avgör vilken form 

av investering som ska genomföras. 

För namngivet objekt, det vill säga objekt med en kostnad över 100 miljoner kronor i Nationell plan 

och över 50 miljoner kronor i länstransportplanen, innebär modellen att beslut för ett objekt kommer 

att fattas vid tre tillfallen. Enligt modellen kommer således ett objekt som förs in och beslutas om 

som brist Länstransportplanen 2017 komma att tas upp i Länstransportplanen 2021 och då som ett 

utredningsobjekt. Slutligen kommer sanuna objekt att tas upp för beslut i Länstransportplanen 2025 

för genomförande, förutsatt att objektet fortfarande är aktuellt för åtgärd. 

Åtgärdsvalsstudier 
Transporter har sällan ett egenvärde. Det är tillgängligheten, möjligheten att nå ett utbud och att leve

rera gods som kan tillgodoses med en transportfunktion. Men tillgängligheten kan också åstadkom

mas genom bättre lokalisering av exempelvis en växande industri, en skola eller annan bebyggelse. Att 

målpunkter som till exempel samhällsservice i form av affär, post, skola etc. flyttar eller försvinner 

kan inte självklart kompenseras med en transportlösning. Flera samhällssektorer och övriga aktörer 

behöver bidra till god tillgänglighet och effektiva transportlösningar. Transportsystemet har alltså en 

mycket viktig samhällsfunktion, en servicefunktion, som vi alla är beroende av. Hur transportbehovet 

ska tillgodoses och hur vi ska komma till rätta med brister och problem berör och engagerar många 

intressenter i olika situationer. 

Regeringen angav i proposition 2011 / 12: 118 Planerings.rystem for transportinfrastruktur, avsnitt om den 

fysiska planeringen av vägar och järnvägar, att: "Den formella jjsiska planeringen biir foregås av en forbere

dande studie som innebär en_fo'rutsiittnings/iis trampo1ts/agsiiver;gripande ana/ys med ti/liimpning av jjrstegsprincipen." 

Denna studie genomförs vanligtvis för objekt som planeras för genomförande om 7-12, dvs. bristfa-
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sen enligt modellen. Analysen kallas för Atgärdsvalsstudie, AVS. Syftet med att genomföra åtgärds

valsstudier av definierade b1-i.ster är att studien därmed också ska utgöra en länk mellan den strate

giska och ekonomiska planeringen å ena sidan, och den nya plane1-i.ngsprocessen enligt väglagen och 

lagen om byggande av järnväg å andra sidan. Metodiken för åtgärdsvalsstudier innebär att det skapas 

en arena för dialog i tidigt skede, vilket är en viktig framgångsfaktor. Atgärdsvalen som genomförs i 

studien skall ske enligt fyrstegsp1-i.ncipen 

Förstå 
situationen 

Bild. Flödesschema ö'ver AVS-metodens huvudsteg. 

Fyrstegsprincipen vägledande 

Pröva tänkbara 
lösningar 

Fyrstegsprincipen är ursprungligen ett förhållningssätt 

för planering inom väg- transportsystemet som innebär 

att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas 

stegvis. Ursprungligen lanserades fyrstegsprincipen av 

dåvarande Vägverket (1997) för att hushålla med investe

ringsmedlen. Principen utvecklades till att mer handla 

om en metod som används för att minska trafikens nega

tiva effekter på till exempel trängsel, luftkvalitet och kli

mat. Fyrstegsprincipen har nu fått en viktig funktion i 

framtagandet av åtgärdsvalsstudiema för brister och har 

fått en självklar position i samhällsplaneringen. Rätt till

lämpad bidrar den till att utveckla ett hållbart transport

system enligt hållbarhetsaspekterna-, miljö, ekonomi och 

människa. 

Fyrstegsprincipen ska inte ses som en stegvis metod där 

man först genomför åtgärder i enlighet med steg 1 och 

där efter, om inte önskat resultat uppnås, genomför åt-

gärder enligt steg 2. Istället ska principen ses som en mo-

Forma inriktning 
och rekommendera 
åtgärder 

Fyrstegsprincipen 

Tänk om steg 1 
Det första steget handlar om att först och främst 

överväga åtgärder som kan påverka behovet av 

transporter och resor samt valet av transportsätt. 

Optimera steg 2 
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder 

som medför ett mer effektivt utnyttjande av den 
befintliga infrastrukturen. 

Bygg om, steg 3 
Vid behov genomförs det tredje steget som in

nebär begränsade ombyggnationer. 

Bygg nytt, steg 4 
Det fjärde steget genomförs om behovet inte 

kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det be
tyder nyinvesteringar och/eller större ombygg

nadsåtgärder. 

dell som ingår i en ständigt pågående process som berör hela samhällsutvecklingen. Framförallt gäller 

detta för steg 1 och 2. Det handlar om var vi väljer att bo, var kommunema lokaliserar våra bostäder, 

näringslivets osv., det vill säga allt som påverkar efterfrågan av transporter och val av transportsätt. 

Vilken utgångspunkt som valts är också avgörande för i vilket steg en åtgärd ska läggas. Som exempel 

kan nämnas byggande av nya cykelvägar. Ur ett perspektiv kan åtgärden ses som att man bygger nytt, 

det vill säga steg 4. Om åtgärden i stället ingår i ett större sammanhang som har framkommit genom 

en åtgärdsvalsstudie, kan byggnationen räknas som en åtgärd som handlar om att tänka om, det vill 

säga steg 1. 

Åtgärder inom steg 1 och 2 kan samlas i begreppet mobility management eller påverkansarbete. Det 

handla om att på olika sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Syftet är att på

verka resan eller transporten innan den börjat. Mobility management ska ses som ett komplement, ett 

förstärkningsmedel som får nya eller befintliga tekniska lösningar att ge större effekt. Att mobility 

management ibland helt kan eliminera behovet av ny infrastrnktur är en bonus, inte en regel. Mobility 
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management kan ses som mjukvaran (kunskaps-, attityd- och beteendepåverkan) som gör att vi får ett 

bättre utnyttjande av hårdvaran (fysiska åtgärder). Det är ett förhållningssätt och alltså inte ett univer

salmedel som ersätter eller utesluter tekniska lösningar. 

3.4 De transportpolitiska målen 
De transportpolitiskamålen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpoliti

ken. Målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transport- området, exempelvis hur 

myndighetema ska prioritera bland olika önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen 

ska även vara ett stöd för och kunna inspirera regional och kommunal planering. De transportpoli

tiska målen antogs av regeringen 2009 enligt prop. 2008/09:93 Mål fa"r framtidens resor och transporter. En 

grundläggande utgångspunkt för åtgärdsplaneringen 2018-2029 är att kommande nationell plan och 

länsplaner i större utsträckning ska bidra till att de transportpolitiska målen nås. 

Det övergripande transportpol itiska målet 
Det övergripande målet för transportpoli-

tiken är att säkerställa en samhälls-ekono-

miskt effektiv och långsiktigt hållbar transport

fa'rsötjningfa'r medbor;g,arna och nåiingslivet i 

hela landet. Det över- gripande målet för

tydligas genom två jämbördiga mål, ett 

funktionsmål - Tillgänglighet samt ett 

hänsynsmål - Säkerhet, Miljö och Hälsa 

Funktionsmål - Tillgänglighet 

Funktionsmål 
Tillgänglighet 

Hänsynsmål 
Säkerhet, miljö 

och hälsa 

Funktionsmålet är formulerat: Transportsystemets utfonnning, funktion och användning ska med

verka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet och bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. li1.."Värdigt svara mot kvinnors 

respektive mäns transportbehov. 

Precise1-ingar till funktionsmålet är: 

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

• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraf

ten 

• 
• 

• 
• 

• 

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder 

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt 

samhälle 

Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning 

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer 

ökar 

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras 

Hänsynsmål - Säkerhet, miljö och hälsa 
Hänsynsmålet är fo1mulerat: Transpottrystemets uiformning, funktion och användning ska anpassas till att 

ingen ska dödas eller sk adas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att 

ökad hälsa uppnås. 
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Preciseringar till hänsynsmålet är: 

• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med 

en fjärdedel mellan 2007 och 2020 

• 

• 

• 

• 

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet 

allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020 

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet 

minskar fortlöpande 

Transportsektorn bidrar till att miljö kvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en steg

vis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brntet beroende av fossila bränslen. Ar 
2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 

Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges 

till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjlighet

erna att nå uppsatta mål 

3.5 Nationella klimat och miljömål 
Arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen utgör gmnden för den nationella 

miljöpolitiken. Generationsmålet lyder: "Det öve1gripande målet far mifjöpolitiken är att till nästa generation 

lämna över ett samhålle där de stora miföprob/emen i Sverige år lösta': och är enligt Sveriges riksdag vägle

dande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas 

och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. För att nå målet krävs en am

bitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang. 

Transporterna påverkar de flesta av de nationella miljömålen. Av etappmål som antogs av regeringen 

2012 bör särskilt nämnas l:risk luft, God bel?Jggd mi/jö och Ett rikt våxt och djurliv. Sedan 2009 finns också 

etappmålet om Begrå'nsad klimatpåverkan. 

Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att utsläppen för Sverige år 2020 är: 

~ 40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med 1990, för de utsläpp som inte ingår i 

EU:s system för handel med utsläppsrätter 

~ Minst 50 procent förnybar energi 

~ 20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2008 

~ Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn 

I rege1-ingsdirektiven 2016 / 17: 101 Uppdrag att ta fram fors/ag till nationell trafikslagsövergtipa11de plan for ut

veckling av transportrystemet och trcifikslagsöverg1ipande länsplaner far regional transportinfrastr11ktur hänvisas till 

regeringens proposition prop. 2016/17: 146 Ett klimatpolitiskt ramverk far Sverige som i mars 2017 över

lämnades till riksdagen. Enligt förslaget ska Sverige senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthus

gaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Till år 2030 ska växthusgasutsläppen 

från iru-ikes transporter även ha minskat med minst 70 procent, jämfört med år 2010. 

Sveriges klimatarbete har ett stöd och utgångspunkt i klimatavtalet från Paris 2015, då världens länder 

enades om ett nytt avtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Kravet för att avta

let skulle bli giltigt var att minst 55 länder, som sammanlagt står för mer än 55 % av de globala utsläp

pen av växthusgaser, hade ratificerat det, vilket skedde i november 2016. Tills idag, 2017, har sam

manlagt 140 länder skrivit under avtalet. Enligt avtalet ska den globala medeltemperaturen inte stiga 

med mer än 2 grader, helst inte mer än 1,5 grad. Avtalet handlar också om att bygga system för att an

passa oss till det ändrade klimatet och varje land ska ha en nationell plan för minskning av utsläppen 

med succesiva skärpningar av målen var femte år. 

33 



46

Remissversion; Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 

Trafikens kl imatpåverkan 
Naturvårdsverket ansvarar för att sammanställa den nationella statistiken för växthusgaser. Utsläpp 

från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. I Kronoberg står transporter för 

ch-ygt en tredjedel (35 %) av länets totala utsläpp. Utsläppen från inrikes transporter kommer från per

sonbilar, lätt och tung lastbil, bussar, mc och mopeder, tåg samt iru-ikes flyg och sjöfart. Huvuddelen, 

94 % av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Det är utsläp

pen från personbilar och tunga fordon som dominerar. 

Klimatpåverkande utsläpp 
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1000 ton 
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Figur utsläpp av klimatpåverkande gaser nationellt och i Kronoberg. 

Utsläppen från personbilar var 14 procent lägre år 2015 jämfört med 1990. Från början av 1990 och 

fram till 2007 ökade personbilstrafiken, och låg därefter på en relativt jämn nivå fram till 2013. Nu 

ökar trafiken återigen, vilket påverkar utsläppen. Den energieffektivisering och ökade användning av 

biobränslen som skett, räcker inte till för att kompensera för den ökade trafiken. Det gör att utsläp

pen från personbilar nu ökar. 

Utsläppstrenden för växthusgaser från tunga lastbilar ökade stadigt ända fram till den ekonomiska 

nedgången som startade 2008. Ar 2015 var utsläppen 16 procent högre än 1990 års nivå. Sedan 2008 

har utsläppen dock minskat, men den nedåtgående trenden går långsammare nu eftersom lastbils trafi

ken ökar. För tunga fordon finns inte utsläppsregleringar, som för personbilar och lätta lastbilar. Där

för utvecklas nu regler som ska underlätta valet av energieffektiva fordon. För att nå klimatmålen en

ligt Naturvårdsverket behöver vi även förbättra logistiken och utnyttja möjligheterna att transportera 

med järnväg och sjöfart bättre. 

För att åstadkomma väsentliga utsläppsminskningar av växthusgaser krävs det enligt Trafikverkets 

rapport 2016:043 Styrmedel och åtgå'rderför att minska tra11Jport.rystemets utsläpp av växthusgaser- med fokus på 

tranJportinfrastrukturen en kombination av åtgärder och styrmedel för ökad energieffektivisering, över

gång till biodrivmedel samt transportsnålt samhälle. Enligt rapporten räcker det inte med effektivare 

fordon, fartyg och flygplan, ökad andel förnybar energi och elektrifie1-ing av vägtransporter. Det kom

mer även att krävas en förändrad inriktning i utvecklingen av samhälle och infrastruktur. Den privata 

bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, framförallt i större och medelstora städer. Till

gängligheten behöver i större grad lösas genom effektiv kollektivtrafik, både buss och tåg, samt för

bättrade möjligheter att gå och cykla. I staden handlar det om att utvecklas i en riktning där behovet 
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av bil inte är lika stort. Det är en utveckling som i stor omfattning sker redan idag, men det finns be

hov av att förstärka denna utveckling och vara mer konsekvent. Dessutom behöver logistiken för

bättras och alla trafikslag utnyttjas på ett bättre sätt tillsammans så att lastbilstrafiken inte ökar. 

Rapporten tar vidare upp att det är positivt ur ett klimatscenario att upplåta en del av vägnätet för 

längre och tyngre lastbilar, företrädesvis 74 ton och 34 meter och att möjliggöra att köra längre och 

tyngre tåg på jämväg. Analysen tar också upp behovet av styrmedel så som kilometerbaserad slitage

avgift för tunga fordon, höjd bränsleskatt samt bonus-malus-system för nya personbilar. 

Klimatarbetet i Kronoberg 
Länsstyrelsen har via regeringen uppdrag att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med 

att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen 

har initierat en regional nätverksplattform, GreenAct, som bygger vidare på det tidigare arbetet inom 

Klimatkommission Kronoberg. Plattfo1men är under uppbyggnad. Hittills har en styrgrupp och en 

samhandlingsgmpp formerats med representanter från Region Kronoberg, Linneuniversitet, 

Sustainable Småland, Miljö Linne, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
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4 Utgångspunkt Regionsamverkan Sydsverige 
Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Länets infrastruktur påverkar och påverkas av angrän

sande län. Invånare och gods rör sig från norr till söder och öster till väster, och omvänt, oberoende 

av regionala gränser. Ett litet län med åtta kommuner och drygt 190 000 invånare kan inte ensamt ta 

fram de underlag som krävs för en komplett länstransportplan samt påverka och få gehör för åtgär

der i den nationella infrastrukturplaneringen. Samarbete i olika fo1-rner sker med samtliga angränsade 

län och regioner. Under 2014 inleddes ett samarbete mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kal

mar län, Region Kronoberg och Region Skåne. Sedan mitten av 2015 ingår även Region Halland och 

Region Jönköpings län i arbetet. Det gemensamma samarbetet sker inom ramen för Regionsamver

kan Sydsve1-ige, med syftet att utveckla samarbetet mellan de sex sydsvenska regionerna med medbor

garnas bästa för ögonen. 

4.1 Regional systemanalys 
Som ett steg för att kunna beski-iva och prioritera viktiga transportkorridorer, samband och samver

kan mellan olika transportbehov, inleddes det sydsvenska samarbetet med att ta fram en systemanalys. 

Inledningsvis enbart med regionerna Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne. Under 2015 skedde en 

faktainsamling genom beskrivning och analys av nuläge samt behov och utmaningar. Regionerna tog 

fram ett samlat underlag och matei-ialet presenteras i rapport- Systemanalys för Sydsverige 2015-06-

18. När det att det stod klart, hösten 2015, att även Regionerna Halland och Jönköping ingår i arbetet, 

kompletterades systemanalysen så att samtliga sex län belystes. Formellt ingick de båda regionerna i 

det sydsvenska samarbetet från januai-i 2016. 

Systemanalysen finns för nerladdning från Region Kronobergs hemsida. Nedan presenteras några av 

de viktigaste faktaunderlagen samt med uppdatering och komplettering av viss fakta. 

Tillväxtmotorer och regionala kärnor 
Sydsverige har 2.5 miljoner invånare, varav cirka hälf

ten bor i Halland och västra Skåne. Såväl befolkning 

som arbetsplatser är ojämnt fördelade med en kon

centration till väst- och sydkusten och längs järnvägs

och större vägstråk. 

Tillväxtmotorerna är sådana orter som har förhållande

vis goda möjligheter för ökad sysselsättning. Åtkomlig

heten till dessa orter är av betydelse för boende i hela 

regionen. De regionala kärnorna har betydelse för 

sysselsättning och service i ett mer begränsat omland. 
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FA-regioner 
Sydsverige har 14 funktionella analysregioner (pend

lingsområden), vilka är starkt varierade i storlek. Indel

ningen i FA-regioner visar att länsgränserna endast del

vis återspeglar funktionella regioner baserat på hur indi

vider arbetspendlar. Noterbart är främst att norra Hall

and (Kungsbacka, Varberg och Falkenberg) funktionellt 

sett tillhör Göteborg. 

Andra F A-regioner som överskrider länsgräns är J önkö

ping som inkluderar Ydre kommun i Östergötland, 

Älmhult-Osby (Skåne och Kronoberg) samt Kristian

stad-Hässleholm som innefattar Sölvesborgs kommun i 

Blekinge län. 

Tillgänglighet med kollektivtrafik 
Restidsisokronerna visar vilka markområden som når 

centrum i en kärna inom givna tidsintervall. Ytor som 

är röda, orangea och gula når centrum i en tillväxtmo

tor inom 45 minuter som är ett rimligt tidsavstånd för 

daglig arbetspendling. Notera att restidsisokroner till 

Göteborg och Köpenhamn inte är beräknade. Resti

den är beräknad från bostad till en målpunkt som re

presenterar centlum i respektive kärna. Restiden inklu

derar därmed både åktid, gångtid och väntetid vid by

ten. 

Större delen av Sydsveriges yta täcks in med god till

gänglighet till de största städerna med bil. Undantagen 

Fun~tionella analysregiorer (FA-regioner) 
ikn;lndc ~lh l'*·~'~ ;ltbct~rna1ti: t1 ,~nc,gion~ (_LA·n:glon1?1 I 
mM med hiin:i;yn ~gen tl l tentlen~r I pcndllngsutwckllnger1 

Restidsjsokron kollektivtrafik _ 
t1.,1n1stad. Httb .. JbOrO. Kalmo,,Jtmk~f'tJ.~tls.krona, ~t1,.,1.n:s,~lund, *-ff'!I 
t,.b lmå, V1tbe'9, V-_,ierv)I och \f.ia:jö ~ - · . ,~ 

•• 

är främst sydöstra Skåne, delar av Kronoberg samt de- ~ 

lar av inlandet och delar av Öland i Kalmar län. Kollektivtrafiken har sämre yttäckning och dess ut

bud är koncentrerat till stråk och områden med stor befolkning. Tillgängligheten med kollektivtrafik 

till Jönköping är begränsad till en mindre yttäckning jämfört med åtkomligheten till andra större stä

der, den främsta anledningen till detta är längre anslutnings tider (för att till fots eller på annat sätt ta 

sig till målpunkten från stationen). 
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Pendling 
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Antalet pendlingsrörelser till och från Kronoberg visas på kartan över befolkningstätheten i Sydsve

rige. Vad gäller arbetspendlingen är den volymmässigt koncentrerad till västra Skåne och till Hal

landskusten. De största pendlingsrelationema är Kungsbacka-Göteborg och Mahnö-Lund. Däiutöver 

finns stora pendlingsstråk i anslutning till residensstäderna. Relationerna med störst arbetspendling 

till och från län utanför Sydsverige är Själland, Stockhohns län och Västra Götaland. Vad gäller pend

ling över länsgränser ligger Kronoberg med sina cirka 19 000 pendlingsrörelse över länsgräns på 11:e 

plats bland landets regioner. 

I en fördjupad studie från systemanalysen kan man konstatera att Kronoberg har ett positivt pend

lingsnetto, dvs. fler som pendlar in än som pendlar ut. Endast fem län i Sverige har ett positivt pend

lingsnetto, vilka är: 

l 
Stockhohns län 

Västra Götalands län 

Kronobergs län 

Jönköpings län 

Norrbottens län 

Inpendlare över 
läns gräns 

101 303 

46 014 

11551 
12134 

4108 

Utpendlare över 
läns gräns 

39 198 

36175 
7 042 

10136 

3 920 

Nettopendling I 

62105 

9 839 

4 509 
1 998 

188 

När man tittar på pendlingsnetto i förhållande till bransch kan man konstatera att Kronobergs posi

tiva pendlingsnetto återfinns inom samtliga branscher. Störst tillskott sker dock inom industrin och 

handeln. 

Av länets åtta kommuner har fyra dvs. Ähnhult, Markaryd, Växjö och Uppvidinge ett positivt pend

lingsnetto. En hög inpendling som kan uppvisas i Kronoberg både till länet och till flera av länets 

kommuner kan tolkas på två sätt: 

1. Positivt: 1) Näringslivet far kompetensförsörjning, 2) det finns tillräckliga kommunikationer 

för att folk ska välja att pendla till oss, 3) vi har ett starkt näi-ingsliv 

2. Negativt: 1) Människor pendlar hellre hit än bor här vilket kan tolkas som bristande boende

attraktivitet, 2) skatteunderlaget tillfaller en annan kommun/ region 
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Stråk 
Ett nät av vägar och jämvägar av särskild betydelse för person- och godstrafik har identifierats med 

utgångspunkt från ortsstrnkturen. Persontransportstråken är definierade utifrån en sammanvägd be

dömning avseende befintliga trafikvolymer och funktionen att binda samman tillväxtmotorer och kät

not. 

Gods transportstråken ät definietade utifrån en sammanvägd bedömning av befintliga gods transport

flöden, stötte basindustriet, främst inom skogsnäringen, samt de system av hamnar och tetminaler 

som utgör noder i hante1-ingen av enhets berett gods (container och trailet). 
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Stråk fai"person- och godstranspOJter trampo1terpå väg och ;äi11väg: Källa Ramboll, 2015. Egen bearbetning baserat på Sydsvensk 

systemanajys, 2015. 

I den senaste systemanalysen numrerades inte stråken på samma sätt som i den föregående systema

nalysen. För att tydliggöra stråken som genomkorsar Kronoberg och föra in dem i ett stötte samman

hang finns ett vätde i att presenteta och numreta stråken på samma sätt som tidigare. Genom att pre

sentera stråken i ett omland blir det tydligare vilken betydelse de har för att nå viktiga målpunkter så 

som viktiga hamnar, terminaler, resecentra och tegionala flygplatser. 

Kronobergs län berörs av följande identifierade stråk: 

• Stråk 1 utgörs i huvudsak av E4 (genom hela södra Sverige), 

samt Södra stambanan. 

• Stråk 4 utgörs i huvudsak av Baltic-Link, riksvägama 25 från 

Kalmar och 27 och 29 från Blekinge med förgrening i Växjö, 

samt Kust-till-kustbanan, med förgrening i Emmaboda, till 

Göteborg. 

• Stråk 5 utgörs av riksväg 25 Kalmar-Växjö-Halmstad samt 

riksväg 15 "Tvärleden" från Karlshamn till Halmstad via 

Olofström-Löns boda-Osby- Markaryd-Knäred-V einge. I 

detta stråk ingår även den s.k. Sydost länken. 

• Stråk 7 utgörs tillsammans med stråk 11 den nya sträck

ningen av RV 23. 

• Stråk 9 utgörs av riksväg 28, 31 och 32 från Karlskrona via 

Emmaboda, Vetlanda, Eksjö och Tranås till Mjölby och riksväg 50 Bergslagsdiagonalen via 

Ötebro. 

39 



52

Remissversion; Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 

• Stråk 10 utgörs av riksvägarna 23/34 och 37 från Oskarshamn via Vimmerby till Linköping. 

• Stråk 11 utgörs av riksväg 23 och Södra stambanan. 

4.2 Sydsvenskt positionspapper 
Utifrån underlaget som framkom genom systemanalysen arbetade de sex syd

svenska länen fram ett gemensamt positionspapper. - Ett enat Sj1dsverige skapar 

ett starkt Sverige. Sydsveriges sex regioner; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, 

Blekinge, Skåne och Halland har enats ki-ing priorite1-ingar för den framtida 

infrastrukturen genom att samlas kring tre gemensamma utgångspunkter. 

Vi utgår från dessa i vår planering och föreslår att de tas som utgångspunkt 

i statens planering av infrastrukturen för ål-en 2018-2029. 

Sydsverige har ett strategiskt läge i Sverige med nära koppling till såväl öv

riga Europa som Mälardalen och Västsverige. 26 % av landets befolkning 

bor i Sydsverige. De tre prioriterade områdena beskrivs kortfattat i det 

följande. 

Interregional tillgänglighet 
Utbyggnaden av nya stambanor bör starta från storstäderna där kapacitets

bristerna är som störst. De bör samordnas med förbättringar av sidobanorna 

och den regionala tågtrafiken som regionerna tillhandahåller och utvecklar. 

Satsningar på de anslutande sidobanorna kan inte vänta utan måste ske paral

lellt för att skapa en nödvändig regional tillgänglighet och underlag för hög

hastighets tågen. 

Sammanknutet Sydsverige 
Den flerkärniga strukturen med tillväxtmotorer och regionala kärnor är en 

tillgång. Den flerkärniga ortsstmkturen behöver stödjas genom ett finmas-

kigt nät av vägar och ett fungerande järnvägsnät. Närheten mellan tillväxt- --·t• 

motorer och kämor med dess omland måste öka. Tillsammans med kom- ...... o 

munerna bygger vi ut fossilfri busstrafik och ersätter korta bilresor med 

cykelvägnät. 

--·- 0 

........ 0 -· 
0~ 

Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter 
Genom Sydsverige går förbindelserna mellan det kontinentala Europa och 

Skandinavien. 41 % av importvärdet och 31 % av exportvärdet i Sverige 

passerar Sydsveriges hamnar och Öresunds bron. Vidareutveckla och undan

röj flaskhalsar i TEN-T korridoren. Knyt ihop Östersjöhamnarna med Scan

Med kon-idoren för att koppla samman den med TEN-T näten i länderna på 

andra sidan Östersjön. 
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4.3 OECD Territorial Reviews Småland-Blekinge 
OECD genomförde 2012 en analys av Småland-Blekinge - OECD 

Territorial Reviews Små/and-Blekinge. Regionerna som studerades var 

Kronoberg, Kahnar, Blekinge och Jönköping. Fokus låg på ut

vecklingsförutsättningar som innefattade ett analysarbete byggt på 

statistiska underlag och på inte1-vjuer med olika nyckelpersoner. 

SMÅLAND 
, BLEKINGE 

South Sweden 
Genom analysen erhölls en kvalificerad bedömning från utomstående experter och även jämförelser 

med andra regioner i världen. Syftet med OECD-analysema är att skapa underlag för regionala ut

vecklingsstrategier. Analysen innehåller också viktiga slutsatser kring problem och förutsättningar och 

även rekommendationer med stark relevans för infrastrukturplaneringen. Ett arbete har inletts för att 

uppdatera och analysera om det skett någon utveckling sedan 2012 - OECD Monitoring Review Små

/and-Blekinge. Den nya OECD-rapporten beräknas vara Idar i slutet av 2017. 

Viktiga slutsatser från OECD 2012 
Enligt OECD-rapporten Småland-Blekinge är de fyra länens läge en till

gång eftersom de ligger närmare de stora europeiska marknaderna än öv

riga mer nordliga regioner. Dock har analyser visat att det finns stora 

infrastrukturbegränsningar i Småland-Blekinge. Detta gör att nordligare 

regioner har bättre utgångsläge för att nå stora europeiska marknader 

än tex. Kronoberg har. Sett till befolkning och yta och i förhållande 

till den nationella nonnen har alla fyra länen avsevärda infrastruktur

luckor. 
Nedan presenteras i punktform de viktigaste slutsatserna från 

OECD rapporten 2012 med betydelse på infrastrukturen i Krono

bergs län. 

• Länen har fler bilar per invånare än det nationella genomsnit-

tet. Invånama gör färre men längre resor än det nationella genomsnittet 

• Pendlingen över korta sträckor är lägre än i andra områden. Antalet resor per tillgänglig kilo

meter, mått på utnyttjandet av väginfrastruktur, är under genomsnittet. Detta tyder på att in

frastrukturens kvalitet ligger under normen vilket ökar pendlingskostnaden 

• Europavägama E4 och E22 har en relativt hög standard jämfört med resten av vägnätet, men 

det finns besvärliga flaskhalsar som behövs åtgärdas. Det gäller i synnerhet motortrafik-

led/ motorväg E22 längs kusten i sydost. Utöver dessa finns det tvåfiliga vägar mellan region

erna som gör trafiken i öst-västlig riktning långsam och ger en dålig förbindelse. Vissa vägar 

mellan större städer och de omgivande kommunerna är väldigt dåliga och hindrar den region

ala utvecklingen. 

• Järnvägsnätet i sydöstra Sverige är eftersatt 

• Flygförbindelse är viktiga och det finns tillgänglighetsproblem inom området. Det krävs goda 

förbindelser till internationella flygplatser 

• Transportinfrastrukturen har ännu inte anpassat sig till de växande marknadema i öster. Nya 

handelsmöjligheter med Baltiln1m, Ryssland och Kina har öppnats för företag i länen är geo

grafiskt placerade för att dra nytta av detta och expandera om infra- satsningar genomförs 

• Infrastrukturbegränsningarna gör att det goda läget gentemot de stora europeiska mark

naderna inte kan utnyttjas till fullo . Kronoberg och Kalmar är svåråtkomliga om man ser till 

vägnätet. Kronobergs tillgänglighet när det gäller järnvägen är dock bättre 
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Konsekvenser av infrastrukturbegränsningar enligt OECD 

• De fyra länen har hög andel lågutbildade och en lägre andel högutbildade än genomsnittet i 

Sverige. Bristerna i infrastrukturen hämmar dynamiken inom regionen. Bättre interna förbin

delser skulle bidra till minskade pendlingskostnader, bredare arbetsmarknader och bättre 

matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

• Bättre transport-och kommunikationsnät innebär att befolkningen inte behöver minska i 

småorter om det finns goda möjligheter till arbetspendling. Infrastrukturbristerna begränsar 

länets möjligheter att dra nytta av sitt geografiska läge. 

• Det finns en oväntad ökande efterfrågan på järnvägstransporter. Underhållet och utveckl

ingen av järnvägen inom länen är därför en strategisk fråga för regionen. En stor del av järn

vägsnätet har kapacitetsproblem. 

• Fler regelbundna flygförbindelser till Köpenhamn och andra stora flygplatser i Europa skulle 

underlätta flygtransporterna till resten av världen och göra regionen mer attraktiv för högut

bildad arbetskraft och kunskaps baserade företag. 

4.4 Resvaneundersökning 
Den senaste resvaneundersökningen för sydöstra Sverige är från 2012 och gjordes på uppdrag av Tra

fih.-verket, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra Småland, Region Blekinge, Reg

ionförbundet Kalmar samt Växjö och Kalmar kommuner. I dag finns inget beslutat om att en ny 

resvaneundersökning ska genomföras, men diskussioner förs om att ny undersökning ska genomfö

ras inom de närmaste åren inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige. 

Syftet med Resvaneundersökningen 2012 var att ge en uppdaterad kännedom om resvanorna region

alt och interregionalt. Alla typer av resor är inkluderade i undersökningen vilket innefattar studie och 

arbetspendling, resor i tjänsten och fritidsresor. Resultatet av resvaneundersökningen visar att i hela 

Småland, Blekinge och Öland görs 1,8 miljoner förflyttningar under ett genomsnittligt dygn. I den 

sydöstra regionen som är det aktuella området är siffran ca 1,4 miljoner. 

• Invånarna i Småland, Blekinge och Öland reser drygt 33 miljoner km varje dag. Av dessa kilo

metrar står bilen för 76 procent på vardagar och 85 procent på helgerna. Av de producerade 

personkilometrama står långa resor (50 km eller längre) för över 50 procent och resor som är 

under 10 km är 12 procent. Räknat i tid motsvarar detta ca 1 timme och 20 minuter på re

sande fot per dag. 

• I den sydöstra regionen är ca två tredjedelar av alla resor under 10 km långa. Medelresan va

rar ca 40 minuter, under både vardagar och helger. Förutom tåg, som används för långa resor, 

och cykel/ gång som används för korta resor, är det stor spridning på reslängdema för övriga 

färdmedel. 

• Ca 80 procent av befolkningen i regionen reser en vanlig vardag och de som reser mest är 

personer i åldrarna 25-44 år. De som är minst frekventa resenärer är personer över 65 år. 

• Över 90 procent av hushållen har tillgång till bil och lika stor andel har tillgång till cykel. 1,3 

procent av befolkningen har tillgång till en elcykel. Andelen som har ett kollektivtrafikkort 

sjunker med ökande ålder, en majoritet i åldern 16-24 år har ett kollektivtrafikkort. Var femte 

invånare har ett tåg- eller busskort. 

• Strax över hälften av alla förflyttningar görs inom en och samma tätort. Cirka 27 procent av 

förflyttningama görs i de fyra residensstädema. De reseströmmar som flyter utanför tätor-
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tema domineras av regionens residensstäder. Samtliga reseströmmar med undantag av Stock

holm, går in/ut från regionen till närliggande kommuner. Kollektivtrafikströmmarna liknar 

bilströmmarna och därför finns det potential att öka andelen kollektivtrafik.resenärer 

• 6 procent av antalet resor görs med kollektivtrafik och resor med bil är över två tredjedelar. 

En överföring av 8 procent av bilresor till kollektivresor skulle innebära en fördubbling av 

kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken svarar för 17 procent av antalet personkilometrar eftersom 

den genomsnittliga längden på resoma för kollektivtrafiken är större än bilresorna. I de större 

städerna står bilen för en mindre andel av resorna, framförallt bland yngre. 

• 70 procent av arbetsresoma görs med bil och motsvarande för kollektivtrafiken är 6 procent. 

Resor till och från arbete/ studier, eller tjänsteresor utgör knappt hälften av vardagsresoma. 

Inköpsresor, samt resor till olika fritidsaktiviteter står för vardera rnnt en femtedel av resorna. 

Vid inköpsresor används till största del bilen som medan kollektivtrafiken används vid resor 

till skola/ studier. 

• Resor till fritidsaktiviteter motsvarar totalt 185 000 resor och det gäller ungefär 25 procent av 

invånare. På helger är det 35 procent eller 301 000 resor. Fritidsresorna i regionerna görs oft

ast med bil. Kvinnor samåker i högre grad än män och även yngre samåker i högre utsträck

ning än andra åldrar samt använder sig mer av cykel eller gång. Under vardagarna syns det en 

tydlig topp på antalet fritidsresor vid 18-tiden. 

• Pensionärernas resvanor skiljer sig från andra grnpper. Det finns inga tydliga toppar när 

denna grnpp reser, utan istället är det spritt från 10-tiden på morgonen till 16-tiden på kväl

len. Endast 2 procent av resorna görs med kollektivtrafik. Bilen är det färdmedel som domi

nerar. 

• Antalet resor och andelen invånare som reser skiljer beroende på var i regionen man bor. Är 

man bosatt i de större städerna reser man mer frekvent än om man bor på mindre orter eller 

landsbygd. I de större städerna är det också en större andel som använder kollektivtrafik och 

cykel som färdmedel. Andelen bilresor är som störst för boende på landsbygden och i mindre 

orter. Viljan (möjligheten) att ändra sitt färdsätt mot att använda bil i mindre utsträckning är 

som lägst här. 

• Det finns ett starkt samband mellan tillgången till bra kollektivtrafik och viljan att resa mindre 

med bil. Kvinnor, yngre och högutbildade har en större vilja att förändra sitt resesätt och åker 

i större utsträckning mer kollektivtrafik jämfört med andra grupper. En stor andel av bilis

terna har inte någon vilja att dra ner på sin bilanvändning men var tionde person har redan 

provat eller har tankar kring att använda sig av ett annat färdmedel än bilen. Ytterligare 17 % 

av bilisterna har som ambition att minska sitt bilresande men vet ej hur eller när detta ska ske. 
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5 Regionala utgångspunkter 
Här har de viktigaste styrande dokumenten för upprättandet av länstransportplanen ställts samman. I 

kapitlet presenteras essensen med koppling till infrastruktur från Regionala utvecklingsstrategin 

Gröna Kronoberg 2025, föregående länstransportplan och trafikförsörjningsprogram. 

5.1 Regional utvecklingsstrategi "Gröna Kronoberg 2025" 
Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs regionala utvecklingsstrategi vilken är vägledande för arbetet 

med hållbar regional utveckling. Strategin är övergripande och beskriver hur det ska vara att leva i 

Kronoberg 2025. Målbilden är Grö'na Kronoberg- Öppna och hållbara livsmifö'er medfornyelsefrirmåga. Strate

gin antogs av regionfullmäktige 11 juni 2015. För att driva arbetet med att förverkliga Gröna Krono

berg, som beskriver hur det är att leva, bo och verka i Kronoberg 2025, har två målområden brutits ut 

som beskriver utmaningar, mål och prioriteringar. 

De två målområdena är: 

• Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 

• Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga 

Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer, handlar om platsen Kronoberg. Kronobergs 

attraktivitet är central för att människor ska välja att bosätta sig här, stanna h.'Var eller återvända. Vi 

behöver aktivt arbeta med samhällsplanering och arbeta med att utveckla livsmiljöer där alla invånare 

kan hitta sin plats och känna sig välkomna och delaktiga. 

Mål 2025 

• Befolkningen ska öka. Mellan 2014-2025 ska befolkningstillväxten i länet överstiga medianen 

för riket. 

• En god socioekonomisk utveckling. Ar 2025 ska medianinkomsten i Kronobergs län överstiga 

riksgenomsnittet. 

• En god hälsa hos befolkningen. Ar 2025 ska den självskattade hälsan hos flickor och pojkar, 

kvinnor och män i Kronobergs län vara högre än riksgenomsnittet. 

• Klimatpåverkan ska minska. Mellan 1990-2025 ska minskningen av klimatpåverkande utsläpp i 

länet vara den största i riket. 

Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga, handlar om vad invånarna i 

Kronobergs län ska leva och växa av. Konkurrensen är hård idag och förändringstakten blir allt 

högre. Förändringarna innebär stora omställningar och det finns risk att arbetslöshet och sociala klyf

tor uppstår samt att hälsan blir allt mer ojämlik. Därför är det viktigt att vi hittar hållbara sätt för reg

ionen och människorna här att utvecklas och förnyas. Vi vill växa av en cirkulär ekonomi. Det hand

lar om att avfall inte ska existera utan ses som en råvara och att människor ses som regionens främsta 

resurser, som får chans att utvecklas, må bra och bidra till sin egen och regionens utveckling genom 

hela livet. 

• 

• 

• 

• 

Mål2025 

Produktiviteten ska öka. Mellan 2014--2025 ska BRP /Sysselsatt i Kronobergs län öka mer än i 

riket. 
Balanserad tillväxt- fler arbeten. Mellan 2014-2025 ska den sysselsatta dagbefolkningen i länet 

öka mer än medianen för riket. 
Förbättrad matchning - fler i arbete. Ar 2025 ska sysselsättningsgraden för kvinnor och män i 

länet uppgå till minst 80 procent. 
Ökad förnyelseförmåga. Ar 2025 ska länet ligga över medianen sett till antal arbetsställen med 

minst 1 sysselsatt per 1000 invånare. 
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Ett ökat humankapital. Andelen kvinnor och män med minst en gymnasial utbildning ska över

stiga riksgenomsnittet. Ohälsotalet hos kvinnor och män i Kronobergs län ska understiga riks

genomsnittet. 
På väg mot ett plusenergilän. 80 procent av den totala energianvändningen i Kronobergs län 

kommer 2025 från förnybara källor 

Prioriteringar i Gröna Kronoberg 2025 
För att nå de uppsatta målen har prioriteringar pekats ut, som beskriver vad som behöver göras för 

att bemöta utmaningar inom området. De fyra prioriteringarna är: 

1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra 

2. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga 

3. Utveckla diversifiering och innovationsförmåga 
4. Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa 

För länstransportplanen finns det kopplingar till de båda målområdena samt till samtliga prioi-ite

ringar. Det är dock i Gröna Kronoberg 2025 särskilt utpekat att infrastrukturen i första hand ska 

stödja prioritering 1. Utveckla platser, orter, ståder och regioner genom att komplettera och dra f!Ylla av varandra. 

Området handlar om planera samhället med en helhetssyn för att systemoptimera och få hållbara lös

ningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad som kan stärka tillväxten och tillgäng

ligheten i hela regionen. För att vara en attraktiv region behöver Kronoberg dessutom utveckla bo

ende- och livsmiljöer som människor finner attraktiva. Prioriteringen syftar till att platser, orter, stä

der och regioner arbetar mer strategiskt utifrån ett komplementärt synsätt för att komplettera och dra 

nytta av varandras kvaliteer. 

Samhällsutmaningarna kan dock inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samhandling 

mellan olika aktörer och intressenter Det innebär att föra samtal och påvisa, om nuläge och mål, samt 

att skapa samsyn om vad som bör göras och hur. Inom prioritetsområde 1 har följande samhand

lingsområden pekats ut: 

• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstmktur. 

• Samarbeta över organisationsgränserna kring gemensamma policyer och förvaltning. 

• Samordna fysisk planering och hållbar tillväxt på regional och kommunal nivå, mellankom

munalt och mellanregionalt. 

• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrumstäder inom ett 

rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet. 

• Stärk förbindelserna mellan större 011:er inom Kronobergs län, primärt de tre arbetsmark-

nadema som utgör Kronobergstriangeln. 

• Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv. 

• Främja förnyelsebara fordonsbränslen inom vägtransporter. 

• Stärk tillgången till bredband och service på landsbygden. 

Infrastmktur och länstransportplanen har också en koppling till och kan bidra till uppfyllelse av prio

ritetsområde 2, Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga. Framförallt när 

det handlar om den fysiska trafikmiljön i länets orter. Området handlar om att utveckla öppna och 

hållbara livsmiljöer för alla - flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgmnd. Dels handlar det 

om människor som bor här och vad som får dem att trivas och dels handlar det om att attrahera 

kompetenser, besökare och inflyttare. För att nå dit vi vill så behöver alla vara med i förändringsar

betet. Prioriteringen syftar till att arbeta mer strategiskt med värdskap och inkludering. 

Även inom detta område behövs samhandling och ett gemensamt arbete mellan olika aktörer och in

tressenter. Inom prioritetsområde 2 har följande samhandlingsområden pekats ut: 

• Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvaliteter. 
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• Utveckla värdskapet lokalt och regionalt. 

• Utveckla strategier för inflyttning som xiktar sig till hinnor och män i olika livsstadier. 

• Utveckla fömtsättningarna för delaktighet i politiska beslutsprncesser för människor oavsett 

kön, ålder och bakgt.und. 

• Utforska metoder för entreprenöxiell samverkan lokalt föx att inkludera h.-vinnm och män, fö

retag och organisationex i arbete med nya servicelösningar. 

• Utveckla fömtsättningarna för civila samhällets aktörer att delta i planering och genomfö-

rande av lokalt och regionalt utvecklingsarbete. 

• Skapa ett mer levande offentligt mm som en arena för kultur, aktivitet och evenemang. 

• Stärk dialogen mellan regionen och kommunerna kring folkhälsa. 

• Öka kunskapen om barns och ungas livsvillkor i xegionen. 

Väg ledning för prioritering av Länstransportplanen 
För att tydliggöra effekten av olika prioriteringar i länstransportplanen har en enklare analys av effek

terna på de uppsatta målen i Gröna Kronoberg 2025 genomförts. Analysen utgår från en sats-

ning/ p1-ioi-itering på fyra trafikslag. Trafikslagen som valts ä1" cykel, kollektivtrafik, järnväg samt väg. 

Åtgärder som krävs ä1" alltså cykelvägsutbyggnad, utbyggnad av hållplatser och pendelparkeringar 

mm, ökad samfinansiering till nationell plan samt trafiksäkerhetsåtgärder. Analysen ger bara en gene

rell bild och inga bakomliggande ki-itei-ier finns. Den visar dock på att oavsett vilket av de fyra trans

portslagen som pi-ioriteras så äx bedömningen att det kommer att bidra till att målen uppfylls eller har 

bedömts vara neutral i måluppfyllelsen. Enda undantaget ä1" satsning på väg vilket med dagens for

donsflotta inte kommer att bidra till måluppfyllelse. 
Cykel K-trafik Järnväg Väg 

Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 

Befolkningen ska öka 

God socioekonomisk utveckling 

God hälsa hos befolkningen 

Klimatpåverkan ska minska 

Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga 

Produktiviteten skall öka 

Balanserad tillväxt - fler arbets tillfällen 

Förbättrad matchning - fler i arbete 

Ökad förnyelseförmåga 

E tt ökat humankapital 

På väg mot plusenergiregion 

En satsning på transportslagets effekt på de reg- Bidrar Neutral 
ionala målen 

Figur: Enkel ana/ys av effekter på mål i Griina Kronoberg om infrastruktursatsningar sk er på rykel, kollektivtrafik, 

; ä'rnvåg och våg. 

46 



59

Remissversion; Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 

5.2 Länstransportplan 2014-2025 
Att genomföra infrastrukturprojekt är oftast processer som sträcker sig över flera 

år. En åtgärd kan därför återkomma i flera läns transportplaner innan den blir ge

nomförd. När en åtgärd som har blivit utpekad i en plan återkommer i en senare 

plan brukar man benämna den som "låsning i planen". En låsning kan också 

uppstå genom att som en utblick i den årliga infrastruktur verksamhetsplanen 

peka ut ett objekt. Vart ~ärde år ges möjligheter att ompröva och göra juste

ringar i planen. Även om länsplaneupprättaren har rätt att göra helt nya utpekande 

är det ytterst olämpligt och kan innebära att nerlagt arbete och investeringar kan gå förlo-

rade. Den nu gällande länstransportplanen antogs av Regionförbundet södra Smålands fullmäktige 13 

december 2013. 

Utpekade åtgärdsvalsstudier 
För en konstaterad brist i infrastrukturen inleds planeringen med att en åtgärdsvalsstudie, AVS, ska 

genomföras. Genom studien prövas möjliga lösningar och grov kostnadsuppskattning. Att en åtgärds

valsstudie genomförs innebär inte mad automatik att objektet tas upp i kommande plan. 

• Rv 23 Marklanda Räppe 

• Lv 834 i Hovmantorp 

• Lv 126 Förbi Alvesta 

• Södra länken 

Låsningar större infrastruktur åtgärder 

• Rv 23 Huseby- Marklanda 

• Rv 23 Älmhult - Ljungstorp (inkl. Förbi Älmhult) 

• Mötesspår Skruv (samfinansiering till NP) 

Låsningar mindre infrastrukturåtgärder 

• LV 120 Haganäsleden återställande Norra Esplanaden i av Älmhult 

• Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3 

Cykel 

• Lv 555 Mjälen - Ljungby 

• Lv 120 Göteryd -Älmhult, del 3 

47 



60

Remissversion ; Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 

5.3 Trafi kförsörjningsprogram för Kronoberg 2025 
Region Kronoberg antog i december 2015 ett nytt Trafikförsörjningsprogram för lånet. 

Programmet har en strategisk ansats med syfte att lägga en långsiktig s1:tuktur för hur 

länets kollektivtrafik ska utvecklas. Programmet sträcker sig fram till år 2025 och in

nehåller 7 mål som ska följas upp genom 23 indikatorer. En helt avgörande faktor 

för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och för att nya resenärer ska vilja an

vända kollektivtrafiken är att det finns en fungerande och ändamålsenlig infra

struktur. Det är därför av yttersta vikt att både länstransportplanen och nationell 

transportinfrastrukturplan ger fö1utsättningar för att kollektivtrafiken i Krono

berg ska kunna utvecklas i linje med de uppsatta målen. 

Fyra områden har identifierats som särskilt intressanta och viktiga, där infrastrukturen 

verkligen kan bidra till kollektivtrafikens utveckling. Dessa områden beskrivs nedan. 

Järnvägen 
Järnvägen ska vara robust och pålitlig och möjliggöra snabba resor inom länet och också till angrän

sande län och för fjärrtrafik. Det är därför av stor vikt att befintlig anläggning underhålls på ett sätt så 

trafikstörningar kan minimeras och punktlighet säkerställs. Järnvägsanläggningen behöver också bygg

gas ut för att kunna ta emot fler tåg och resenärer i framtiden. 

Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet: 

Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region. 

Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt 

Indikatorer 

Resmöjligheterna till och från grannregionernas huvudorter och i andra starka interregionala 

relationer ska bli fler. 

Restiderna till grannregionerna huvudorter ska minska. 

Punktligheten i trafiken ska öka 

Andel inställda turer ska minska 

Hållplatser 
Hållplatser med fler än 4000 påstigande per år ska rustas upp och byggas om så att de uppfyller krav 

på full tillgänglighet för samtliga resenärer. Detta gäller både hållplatser på statligt vägnät och kommu

nalt vägnät. Det rör sig om ca 230 hållplatslägen som finns utspridda i länets samtliga kommuner. 

Vilka dessa är finns beskrivet i hållplatshandboken. Förutom ombyggnation av befintliga hållplatser är 

det av högsta vikt att Trafikverket och kommunerna tar hand och underhåller länets hållplatser på ett 

bra sätt. Fräscha, hela och rena hållplatser och väderskydd är viktiga faktorer för att kunna locka fler 

resenärer till att resa kollektivt. 

Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet: 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda 

Indikatorer 

Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000 påstigande 

per år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt hållplatshandbokens priori

teringar. 

Bytespunkter i linjetrafik där många barn och ungdomar reser, ska åtgärdas enligt hållplats

handbokens prioriteringar. 
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Bussgator och kollektivtrafikkörfält 
Att bussen får eget utrymme i form av egna körfält är ett smart sätt att minska restiderna och öka kol

lektivtrafikens attraktivitet. Detta är främst aktuellt på vägavsnitt där trängsel uppstår, vilket det gör i 

de större tätorterna. Denna typ av åtgärder gynnar både stadsbusstrafiken och regionbusstrafik. Lä

nets kommuner kan söka medel genom Länstransportplanen för denna typ av åtgärder. En annan 

möjlig finansieringsväg för denna typ av åtgärder är genom stadsmiljöavtal. Denna finansieringsmöj

lighet är föreslagen som en del kommande nationell planen. 

Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet: 

Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region. 

Indikatorer: 

Res tidskvoten mellan kollektivtrafik och bil mellan kommunernas centralorter och Växjö 

samt i övriga viktiga relationer ska minska. 

Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i Växjö tätort ska minska. 

Kollektivtrafik och cykel 
Trafikförsörjningsprogrammet pekar tydligt ut cykel som en viktig faktor för att även öka kollektivtra

fikresandet. Det handlar om att resenärer ska kunna cykla till hållplatser/stationer/terminaler och 

kunna parkera sin cykel på ett tryggt och säkert sätt. Därför behövs cykelparkeringsplatser, helst med 

tak, anordnas vid de större hållplatserna i länet. Detta är kommunernas ansvar, både där kommunen 

och staten är väghållare. För denna typ av åtgärd kan medel sökas i Länstransportplanen. 

Gjorda satsningar 
Under våren 2016 gjordes tre större nationella satsningar som påverkar kollektivtrafikutvecklingen i 

länet. Dels gjordes en tillgänglighetssatsning, där Kronoberg fick 17 miljoner kronor för att förbättra 

tillgängligheten till hållplatserna men också på hållplatserna i form av högt kantstöd, kontrastmarke

ringar etc. Dels gjordes en landsbygdsatsning, där hållplatser på landsbygden ska rustas upp. För detta 

fick Kronoberg 27 miljoner kronor. Båda dessa satsningar omfattar endast hållplatser utmed statlig 

väg och det är Trafikverket som har blivit tilldelad dessa medel. Väderskydd är dock alltid kommu

nernas ansvar, både där kommunen och staten är väghållare. 

Slutligen fick Växjö kommun och Region Kronoberg ta del av statliga medel genom stadsmiljöavtalet 

i syfte att förbättra kollektivtrafikens infrastruktur och stärka sambanden mellan kollektivtrafik och 

fysisk planering i Växjö stad. Satsningen omfattar 45,5 miljoner kronor, vara hälften kommer från sta

ten. Åtgärderna ska vara genomförda senast under 2018. 

Summa satsningar kollektivtrafik 2016-2020 

Statsmiljöavtal 45,5 miljoner kronor 

Tillgänglighetssatsning 17 miljoner kronor 

Landsbygdsatsning 27 miljoner kronor 

Summa 89,5 miljoner kronor 
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6 Regionala förutsättningar och ambitioner 
I kapitlet ges beskrivning av specifika forntsättningar för Region Kronobergs samt ambition och ställ

ningstagande. Kapitlet ger också en motivering till de prioriteringar som läggs fast i denna läns trans

portplan 2018-2029. 

6.1 Regionförstoring- och förstärkn ing 
Kronobergs län har glesa strukturer och benämns ofta som en glesbygd. Sett till folkmängden, det 

~ärde minsta i riket och tillsammans med Kalmar, är Kronoberg det glesaste länet i södra Sverige. 

Samtidigt är kopplingen mellan olika orter i Kronobergs län, och till orter utanför länet, stark. Länet 

genomkorsas av en stambana, en europaväg och flertalet 1-iksvägar, och beroende på var i länet man 

befinner sig finns flera Sydsvenska större regionala centmmstäder - Malmö, Lund, Helsingborg, 

Karlskrona, Kalmar, Halmstad och Jönköping - inom en rimlig pendlingstid. Kronoberg har en tydlig 

stråkstmktur där 87 procent av människor bor utmed stråken och 91 procent arbetar i stråken. Kro

noberg kan mer benämnas som en stråkbygd. I stråken ligger också de 11 stationsorterna som under

lättar förbindelsen mellan orter både i och utanför länet. 

Figur: Glesrygden Kronoberg Figur: Stråkqygden Kronoberg 

8 kommuner, 51 tatorter, 22 inv/ km2 

För att nå en balanserad utveckling i hela länet i enligt med Gröna Kronobergs första prioritering (Ut

veckla platser, orter, stader och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra), finns det skäl att främja 

regionförstoring och regionförstärkning, Givet den ökade koncentreringen till städer har diskussionen 

kommit att handla om hur vi i framtiden kan främja en hållbar utveckling både i större och mindre 

orter. Ett svar är en ökad rörlighet, en regionförstoring, där orter drar nytta av varandra. Men det 

handlar också om att skapa attraktiva orter, platser och verksamheter, det vill säga att bidra till täta 

dynamiska miljöer vilka fungerar som magneter och därigenom drar till sig kunskap, kapital/närings

liv, och kreativa individer vilket bidrar till en förstärkning av regionen, så kallad regionförstärkning. 

Vilket ligger i linje med Gröna Kronobergs andra prioritering om att utveckla miljöer där människor 

känner sig välkomna och delaktiga. 

För att uppnå en långsiktigt hållbar regionförstoring och regionförstärkning måste det finnas en klar 

koppling mellan infrastmkturåtgärder, investeringar och trafikering. Det är angeläget att skapa fömt

sättningar för lokalt och regionalt anpassade trafik- och transportlösningar med intermodalitet, det vill 

säga byte från ett trafik- och transportslag till ett annat. 
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Näringslivets utveckling och tillgången till service är de kanske enskilt viktigaste faktorerna för att 

åstadkomma en vidgad geografi för invånarna i en region. Tillväxten hos företagen i regionen är bero

ende av snabba och bekväma personresor, men också tillförlitliga och effektiva transporter av gods. 

För att uppnå detta och säkerställa både bekväma och säkra person- och godstransporter, uppnå reg

ionförstoring till fördel för arbetsmarknadsförstoring samt för att säkerställa näringslivets behov av 

arbetskraft, krävs infrastruktursatsningar i stråk. Dessa stråks betydelse stärks än mer när man jämför 

dem med länets pendlingsstruktur som även de utgör de "tunga" pendlingsstråken i Kronobergs län. 

Pendlingen skiljer sig dock avsevärt mellan olika kommuner, vilket inte är oväntat eftersom kommu

nerna skiljer sig åt vad gäller forntsättningar och storlek. Växjö har den största inpendlingen, vilket 

enkelt förklaras med att det är länets största ort och region- centra. Hit pendlar den större delen av de 

övriga kommunernas pendlare. Samtidigt har Växjö kommun också den högsta utpendlingen. Älm

hult har högre inpendling än utpendling, vilket beror på att IKEA är en stor och attraktiv arbetsgi

vare. Alvesta har både stor in- och utpendling, vilket kan bero på ortens närhet till Växjö, dit 2600 

personer pendlar. Marka1yd och Älmhult har en högre in- och utpendling mot Skåne och Halland 

medan Tingsryd har en större pendling till och från Blekinge. 

Totalt antal pendlare (in- och utpendlare) 2015 

Om andelen av de sysselsatta som pendlar ut till annan kommun för att arbeta överstiger 20 % upp

hör man som centrum för en arbetsmarknadsregion och inryms under en annan. I Kronobergs län 

finns Älmhult, Ljungby och Växjös arbetsmarknadsregion. Även pendlingen delas upp utifrån kön så 

ser förhållandet likadant ut - även om en lägre andel kvinnor pendlar, med undantag av Markaryd där 

fler kvinnor än män pendlar ut från kommunen 
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Utpendlare över Män och 
Differens 

Män Kvinnor kvinnor 
kommungräns kvinnor 

och m än 

0760 Uppvidinge 26% 24% 25% 1,5 % 

0761 Lessebo 51 % 44% 48% 7,6 % 

0763 Tingsryd 30% 28% 29% 2,5 % 

0764 .Alvesta 44% 43% 43 % 0,9% 

0765 Älmhult 19 % 15 % 17 % 3,9% 

0767 Markarvd 23% 25% 24% -2,0% 

0780 Växjö 19 % 13 % 16 % 5,9 % 

0781 Ljungby 17 % 14 % 16 % 3,5 % 

Totalt 24% 19% 22% 4,3% 

Figur: A ndel av kvinnor/ män av de !JSSelsatta som pendlar iiver kommungräns Riidmarkerade är mter då'r utpend

lingen å'r mer ån 20 procent. Under 20 procent klassas otten som egen arbetsmarknadsregion. 

6.2 Bostadsplanering och kopplingen till infrastruktur 
Utvecklingen av bebyggelsestrukturen spelar långsiktigt mycket stor roll för möjlighetema att utveckla 

transportsystemet i linje med de transportpolitiska målen. Ett effektivt transportsystem är en förut

sättning för att nå generella samhällsmål som regional utveckling och hållbar tillväxt. Om inte tillgäng

ligheten i transportsystemet utvecklas i takt med regionens tillväxt riskerar förutsättningama för bo

stadsbyggande och näringslivsutveckling att försämras, lih.-väl som lokalisering av bebyggelse har stor 

betydelse för tillgänglighet och effektivitet i transportsystemet. Bra kommunikationer och en väl fun

gerande infrastruktur behövs för att attraktiva samhällen ska kunna utvecklas. Det handlar om god 

tillgänglighet till arbetsmarknad, service, fritidsaktiviteter, kultur och natu1upplevelser etc. 

Samplanering Kronberg 
Planering av bostäder och infrastruktur är emellertid ett komplext system, där olika aktörer, på olika 

beslutsnivåer, inom olika kompetensområden behöver samverka. Planeringen av bostäder och stads

utveckling ligger till exempel på kommunema, medan infrastruktur- och trafikfrågor är fördelade mel

lan kommuner, landsting/regioner och staten. Det är nödvändigt med en samordning av de olika pla

netingsprocessema för trafik, trafikinfrastruktur samt övrig fysisk samhällsplanering på olika organisa

totiska nivåer i samhället, det vill säga nationell, regional och kommunal nivå. För att förstärka sam

verkan i dessa frågor arbetar Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg tillsammans med länets 

åtta kommuner med ett förslag till projekt som går under arbetsnamnet, Samplaneting Kronberg. Syf

tet med projektet är bland annat att skapa en plattform för ett bestående samarbete mellan Region 

Kronoberg, Länsstyrelsen och länets kommuner om kommunal översiktsplaneting och arbete reg

ional utvecklingsstrategi, infrastruktur- och transportplaner 

Transportpolitiska effekter på bostäder 
Enligt regeringens direktiv ska länsplaneupprättarna förutom att besktiva effektema av föreslagna åt

gärder på de transportpolitiska målen också väga in vilka effekter föreslagna åtgärder väntas ge på för

utsättningarna för bostadsbyggandet. Det handlar om att beskriva hur många ytterligare bostäder som 

åtgärdema bedöms skapa förutsättningar för, i vilket planeringsskede de befinner sig, när de beräknas 

vara färdigställda och vilken typ av bebyggelse det rör sig om. Enligt regeringens direktiv ska planupp

rättarna utgå från Boverkets modell för att bedöma bostadsbyggnadsbehovet och det skall ske i dialog 

med berörda kommuner. 
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Boverket ansvarar för analyser av bostadsmarknaden och gör därför olika typer av prognoser och be

dömningar av bostadsmarknadsläget. Däribland gör Boverket långsiktiga bedömningar av behovet av 

nya bostäder. Boverkets modell utgår från data som relateras till 60 stycken F A-regioner. Kommu

nerna i Kronbergs län delas in i tre olika F A regioner; FA-region 9: Älmhults och Osby, FA-region 

10: Ljungby och Markaryd, FA-region 11: Uppvidinge-, Lessebo-, Tings1yd-, Alvesta- och Växjö. Det 

totala bostadsbehovet utifrån Boverkets modell för de tre FA-regionerna beräknades 2015 till om

kring 6800 bostäder på tio år, vilket blir ca 600-700 bostäder per år. Uträkningen baseras på statistik 

från 2011 och överensstämmer inte helt med dagens befolkningsutveckling i länet. Sedan 2015 har det 

skett en hög befolkningstillväxt i hela länet. Boverket har emellertid reviderat denna byggbehovspro

gnos och en uppräkning har skett, men det är enbart för riket som helhet. Det finns i dag ingen me

tod för hur dessa siffror ska brytas ned på lokal nivå. 

Bostadsplanering i Kronoberg 
Underlag till slutsatser i denna plan gällande kopplingar mellan föreslagna åtgärder och bostadsbyg

gande baseras på dialog som skett med respektive kommun, den årliga bostadsmarkandsanalys som 

sammanställs av Länsstyrelsen Kronoberg, Boverkets bostadsmarknadsenkät, samt kommunernas bo

stadsförsörjningsprogram. I samtliga fall framgår att länets åtta kommuner bedömer att det råder un

derskott av bostäder i kommunerna som helhet. I centrumorterna är bostads behovet dock som störst, 

men hälften av kommunerna säger också i bostadsmarknadsenkäten att det råder underskott av bostä

der även i kommunens övriga delar. Förväntat bostadsbyggande i länet under 2017 beräknas till om

kring 2 200 bostäder totalt, vilket är en siffra som också gäller för 2018. I tabell nedan återfinns en 

sammanställning från respektive kommun. 

Kommun Befolkningstill- Byggbehovs- Pågående pla- Övrigt 
växt antal/ år prognos 10 år ner 2025 (3) 
(1) (2) 

Alvesta 78 850-950 450-550 Merparten av bostäder planeras till Alvesta tätort. 

Lessebo 260 630 650 I<raftig befolkningsutveckling de senaste åren, sam-
tidigt som bostadsbyggande ökat marginellt. Utma-
ning då personer inte kan få en bostad, och kom-
munen inte kan växa. 

Ljungby 116 860 

Markaryd 230 - - För nuvarande finns ett behov av bostäder i tätor-
ten, vilket påtalas av näringslivet som har svår att 
finna bostäder för sina anställda. 

Tingsryd 62 - - Mindre orter i god balans. 

Uppvidinge 97 - - Obalans på bostadsmarknaden. Underskott på bo-
städer för ungdomar och nyanlända och ett över-
skott när det gäller bostäder för äldre i särskilt bo-
ende. 

Växjö 1138 5000 6000 (presentat- Växjö ska fortsätta ligga i topp när det gäller ny-
ion: Stadsut- byggnation per 1000 invånare. Till och med 2018 

veckling Växjö, ska minst 3000 nya bostäder byggas. 
170505) 

Älmhult 260 1000-1500 1400 Kommunen ska ha ständig planberedskap på 500 
bostadsenheter. 

(1) . Källa: Befolkningsutveckling i I<ronobergs län 2015 

(2) . Källa: Bostadsförsörjningsprogram, bostadsenkät Boverket 

(3). Källa: Bostadsförsör jningsprogram, bostadsenkät Boverket, dialog kommuner 
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6.3 Trafiksäkerhet 
Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Det 

är ett förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Noll

visionen fastslås att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i 

Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans för

utsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder väg

transportsystemet. Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att för

hindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra 

olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag 

och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen 

accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador. Sedan Nollvisionen 

etablerats i Sverige har antalet dödade i vägtrafiken minskat, men under de senaste åren har utveckl

ingen planat ut. 

Sedan 1997 då Nollvisionen lanserades har mycket hänt. Cirkulationsplatser, mitträcken, alkolås och 

trafiksäkerhetskameror är några av de innovationer som höjt säkerheten på de svenska vägarna. Insat

serna har gett resultat. När nollvisionen antogs var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500 per 

år; och år 2016 var antalet omkomna 270. Utvecklingen mot Nollvisionen går dock inte lika snabbt 

som tidigare; vi har nått en platå. Nya utmaningar har uppstått, bland annat beroende på högre hastig

heter på vägarna. 

Den 1 september 2016 fattade regeringen beslut om en nystart för Nollvisionen. Regeringen presente

rade ett inriktningsdokument som tydliggör regeringens inriktningar för svensk trafiksäkerhetspolitik. 

Regeringen börjar arbetet med att presentera tre regeringsuppdrag som ska förbättra förutsättning

arna för en god utveckling av trafiksäkerheten. Vid sidan av visionen är det viktigt med mer konkreta 

mål som vägleder arbetet rätt. Trafikanalys har därför fått i uppdrag att se över och föreslå nya trans

portpolitiska preciseringar på trafiksäkerhetsområdet. För vägtrafik ingår att ge förslag på nytt etapp

mål för arbetet efter 2020. 

Vägtrafikolyckor i Kronobergs län 2016 
Trafik.analys sammanställer årlig statistik över vägtrafikskador per län. Utfallet för Kronobergs län 

2016 var följande: 

• 7 personer dödades 

• 46 personer skadades svårt 

• 3 7 4 personer skadades lindrigt 

Det finns en osäkerhet kring uppgiften om antalet lindrigt skadade eftersom inte alla olyckor blir 

kända av polis och sjukvård. 

Trafiksäkerhetsåtgärder i Kronoberg 
Nedan presenteras de vanligaste åtgärderna som har eller kan genomföras som mindre åtgärd efter 

utpekande i länstransportplanen. 

Mötesseparering 
I mitten av 1990-talet lanserades vägtypen med mittseparering eller så kallad 2+1-väg, som ett kost

nadseffektivt sätt att minska mötesolyckorna utan att bygga om till motorväg. Sedan dess har många 

vägar i landet mötesseparerats med hjälp av vajerräcke i mitten. Även i Kronoberg har många vägar 

fått mittseparering. Enligt, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ger denna vägtyp en re

duktion av dödligheten med 80 procent och av svårt skadade med 55 procent. Det finns dock en del 
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kl-i.tik eftersom denna vägtyp inte nödvändigtvis är klassad som motorväg eller motortrafikled, vilket 

innebär att oskyddade trafikanter får färdas på vägen. Detta kan medföra problem och olycksrisker då 

vägbanan ofta är smalare än före ombyggnaden. 

Sidoområdes åtgärder 
När det gäller sidoområdesåtgärder i form av rensning av vägområdet från sten och stubbar eller att 

sätta upp längsgående fångsträcken på risksträckor, genomförs de normalt i samband med andra väg

byggnadsåtgärder på vägen. I vissa fall kan sidoområdesåtgärder vidtas som egen åtgärd. Detta är ett 

viktigt åtgärdsområde för länet då den vanligaste dödsolyckan i Kronobergs län är en singelolycka där 

bilen hamnar vid sidan av vägen och krockar med något fast föremål såsom en sten eller ett träd. Si

doområdesåtgärder kan ofta genomföras utan att en föregående vägplan upprättas. 

Korsnings åtgärder 
Höjd säkerhetsstandard i korsningar är ett prioriterat åtgärdsområde inom trafiksäkerhetsområdet. At

gärdema kan till exempel bestå av passager för vissa trafikantkategorier, kanaliseringar, öglor, cirkulat

ions- eller trafikplatser. Åtgärds behovet baseras på 1-i.skanalyser. Under senare år har åtgärder i kors

ningar framförallt samordnats i samband med utbyggnad av mitträcken. 

Tätorter 
I denna kategori ingår så kallade tätortsåtgärder, vilket innebär mer eller mindre omfattande föränd

ringar av statliga vägar som passerar genom tätorter. Åtgärderna innebär oftast att vägen bättre anpas

sas funktionellt och miljömässigt till tätortsförhållanden genom till exempel utbyggnad av stråk för 

oskyddade trafikanter, att vägen smalnas av och säkras för lägre hastighet eller att vägen ges en anpas

sad standard i samband med ett förändrat väghållningsansvar. 

Rastplatser 
Trafikverkets ambition är att rastplatser skall återfinnas var 40-80:e minut. För riksväg 23 finns rast

platser vid Osby (Lars Dufva) och vid sjön Innaren norr om Växjö. Behov finns av en rastplats däre

mellan, till exempel vid Huseby. Behov av rastplatser finns också norr om Innaren för väg 23 där 

nästa rastplats vid fard norrut är vid Vimmerby. Längs väg 37 mot Oskarshamn finns det inte någon 

ytterligare rastplats. 

6.4 De "smala" vägarna viktiga för Kronoberg 
Även om de större orterna i länet fyller en viktig funktion sett till service och arbeten utgör landsbyg

den en stor del av Kronobergs län - drygt var femte invånare bor utanför en tätort. För att ta tillvara 

på landsbygdens potential är det viktigt att det i närliggande orter finns ett visst se1-viceutbud i form 

av dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och offentliga verksamheter. Att upprätthålla god offentlig 

och kommersiell service samt ändamålsenlig infrastruktur i ett stort och glest län likt Kronoberg stäl

ler höga krav på planeringen och insatser. 

En god väghållning behövs både för framkomlighet och tillgänglighet men också ur trafiksäkerhets

synpunkt. Även ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att sköta det lågtrafikerade vägnätet genom 

en effektiv drift- och underhållsplane1-i.ng. Eftersläpande underhåll medför högre kostnader i framti

den och olägenheter för trafikanterna. Ett eftersatt vägnät ger försämrad tillgänglighet vilket hämmar 

vägnätets funktion för boende och förvärvsarbetande. Det mindre vägnätet är också av stor vikt för 

näringslivets transporter och då särskilt skogs- och lantbrukstransporter. En avgörande fråga för 

dessa transporter är att vägen har tillräcklig bärighet för tunga transporter. För att upprätthålla bärig

heten finns ett särskilt bärighetsanslag finansierad inom nationell plan som används till att upprätt

hålla god bärighet på delar av det mindre vägnätet - ett särskilt utpekat näringslivsvägnät. 
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D å vägnätet är lågtrafikerat kan det vara svårt att u tifrån sedvanliga kalkyler över kostnader och nyttar 

prioritera drift- och-underhållssatsningar eller standardhöjningar såsom breddning relativt andra ange

lägna satsningar i samhället. 

För att möta behovet av åtgärder på det lågtrafikerade och fram förallt smala vägnätet har det sedan 

Länstranspor tplanen 2004-2015 funnits en finansieringsmetod där de nationella bärighetsm edlen har 

kunnat samverka m ed m edel från länstransportplanen. Av bärighetsm edel har under senare år m edel i 

storleksordningen 30-40 miljoner kronor per år tilldelats Kronobergs län. Standardhöjning i form av 

vägbreddning skall finansieras med medel från länstransportplanen. Sam ordningsvinstema är i m ånga 

fall stora, om breddning sker i samband m ed bärighetsförstärkning i de fall breddning är aktuell. Ge

nerellt har en kombinerad bärighetsförstärkning och breddning av aktuella vägar direkt bäring på nä

ringslivets tillgänglighet och därigenom den lokala u tvecklingen och indirekt landsbygds boendets m öj

ligheter till goda arbetspendlingsförbindelser. Mellan nationell och regional plan är synergin påtaglig 

och därigenom effektiviteten av skattemedel. 

E n följd av detta arbetssätt är att tidpunkten för genomförandet av de breddningsåtgärder som ur ett 

regionalt p ersp ektiv prioriteras m åste anpassas till när behov av bärighetsåtgärder föreligger och m e

del för bärighetsförstärkning finns tillgängliga. Eventuella nackdelar m ed att koppla tidpunkten för 

genomförandet till bärighetsbehovet uppvägs av att det har m edfö11: mycket vägförbättt-i.ng till en låg 

kostnad för regionen. 

Kartläggning av smala vägar 
För att kartlägga bristerna på det smala väg

nätet i Kronobergs län gav 2014 Regionför

bundet södra Småland ett uppdrag till T ra

fikverket. Inven teringen var ett första steg i 

en kommande åtgärdsvalsanalys . 

Kartläggningen skulle ta sin utgångspunkt i 

de kriterier för breddning av smala vägar 

som arbetades fram som underlag till läns

transportplanen 2004-2015, se tuta. Syftet 

var att få fram de m est prioriterade vägarna 

att åtgärda i resp ektive grnpp samt ge en 

kostnadsuppskattning. 

Från kartläggningen framkom att det stat

liga vägnätet i Kronobergs län har en sam

manlagd längd av ca 360 mil. På dessa större 

vägar går en betydande del av resorna och 

transporterna inom länet. N ära 40 % av tra

fikarbetet som sker på statlig väg i länet u t

förs på m otorväg, motortrafikled eller 2+ 1-

väg, som endast utgör 5,7 % av vägnätet. 

Ytterligare 47 % av trafikarbetet utförs på 

de 30 % av vägarna som utgörs av vanlig 

landsväg bredare än 6,5 m eter. D en övervä

gande delen av trafikarbetet i länet sker såle

des på det större vägnätet. Cirka 40 % av 

Underlag for prioritering för breddning av smala 
vägar 

A. Viktiga länsvägar med mycket tung trafik, mer än I 00 
lastbilar/dygn och en vägbredd kring 6 meter. Möten mellan 
tunga fordon är många och marginalerna är mycket små, om 
lastbilarna inte skall sänka farten betydligt vid möten. Bredd
ning bör ske till 7 - 8 m. 

B. Mindre länsvägar som är viktiga för näringslivets trans
porter, cirka 20-50 lastbilar/dygn eller mer och en vägbredd 
kring eller mindre än 5,5 m. Möten mellan tunga fordon kan 
endast ske vid låg fart om fordon samtidigt kör utanför väg
banan eller vid mötesplatser. Det gäller både lastbil-lastbil 
som möte med buss (kollektivtrafiken) Även möte mellan 
lastbil och personbil kan vara problem. Breddning bör ske 
till 6 - 6,5 m. 

C. Mindre länsvägar med få lastbilar och problem vid möten. 
Genomgående breddning bedöms ej som rimlig, men mötes
möjligheterna bör förbättras med enkla mötesplatser. Detta 
bedömer vi på Vägverket att det bör normalt kunna inrym
mas i bärighetsförstärkningen och inte ta något anspråk av 
länsplanemas utrymme 

Gemensamt för grupp A och B ovan är att kombinationen 
stor lastbilsandel och "smal väg" även inverkar negativt på 
tillgängligheten för arbetspendlingen. 
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vägnätet i länet är smalare än 5,6 meter. På dessa smala vägar sker bara ca 4 % av det trafikarbete som 

sker på länets statliga vägar. 

Antal vägar i behov av breddning enligt analysen 2014: 

• Analysgrnpp A 11 vägar. 
o Väg 120 Göteryd -Älmhult 

o Väg 120 Älmhult - Häradsbäck 

o Väg 120 Holmahult - Länsgränsen 

o Väg 124 Hjälmaryd - Össjö 

o Väg 124 Tjukö - Liato1p 

o Väg 126 Fridafors - Ryd 

o Väg 520 Timsfors - Alandsköp 

o Väg 707 Alvesta - Gemla 

o Väg 880 Åby - Borlanda 

o Väg 897 Stockekvarn - Rottne 

• Analysgrnpp B: 7 vägar 

Väg 530 Nötja - Hamneda 

Väg 555 Bolmstad - tanåker 

Väg 557 Gudda1p-Lagan 

Väg 577 Eneborg - Kimmelsbygd 

Väg 682 Urshult - Rössmåla 

Väg 693 Väghult - Frännafålle 

• Analysgrnpp C: 6 vägar 

Väg 536 Glamshult - Lidhult 

Väg 546 Loshult- Odensjö 

Väg 555 Tanåker - Sandvik 

Väg 564 Torset - Dörarp 

Väg 678 Grimslöv - Sjöby 

Väg 696 Odenslanda - Rikaby 

I analysgrnpp A grnpp återfinns i huvudsak vägavsnitt som återfinns på de prioriterade vägar/ stråk 

som går i länet. I denna gmpp är åtgärderna ofta förhållandevis omfattande och därmed också kost

samma. 

Den erfarenhetsmässiga kostnaden för breddning under normala förhållanden uppgår till 1500-2500 

kr per kvadratmeter. Avvikelser från detta riktvärde kan förekomma. Utöver breddnings kostnad till

kommer kostnader för de bärighetsåtgärder på befintlig väg som oftast genomförs i samband med att 

vägbreddning utförs . Bärighetsdelen kan i vissa fall utgöra betydande belopp. Med den kostnads bild 

för breddning som redovisas så skulle den sammanlagda kostnaden att bredda de 23 vägar som listats 

ovan uppgå till storleksordningen 325-550 miljoner kronor. Eftersom endast en mindre del av läns

transportplanens anslag kan användas för breddningsåtgärder krävs en tydlig prioritering bland möj

liga objekt. 

Prioritering av landsbygdens vägar 
I förslag till länstransportplan 2018 - 2029 pekar Region Kronoberg specifikt ut att Trafikverket ska 

vidta standardförbättrande åtgärder på de primära och övriga länsvägarna. Detta är vägar med väg

nummer 100-999. Under perioden kommer 48 miljoner kronor att avsättas i pott för mindre investe

ringar till detta vägnät. 
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Nonnalt innebär ett utpekande i pott för mindre inve~teringar att Trafikverket får ansvar att under 

planperioden genomföra åtgärder som ligger i linje med utpekandet. I ansvaret ligger bl.a. att genom

föra åtgärdsvalsstudier, ta fram vägplan, projektering etc. samt att i möjligaste mån samordna stan

dardförbättrande åtgärder med bärighet-, tjälsäkring- och beläggningsåtgärder. 

Genom särskilt utpekande av Regionala utvecklingsnämnden i april 2017 beslöt nämnden att stan

dardförbättrande åtgärder ska vidtas på väg 941 Grönskåra - Fröseke och att detta ska ske 2018. 

6.5 Bredbandsstrategi 
Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen är viktig såväl i tätort som på landsbygd. Oavsett vägnä

tets struktur och skick på landsbygden så är förhållandet oftast att det är långa avstånd till service och 

andra målpunkter i tätorten eller centralorten. Då är möjligheten att kommunicera genom bredband 

en tillgång som har särskilt stor betydelse på landsbygden. 

Region Kronoberg har en bredbansstrategi antagen av Länsstyrelsen och Regionala utvecklingsnämn

den augusti 2016. Målet är att snabba på utbyggnaden, säkerställa robusthet och stärka bredbandet 

som en samhällsnyttig resurs. 

Kronoberg har en stor utmaning i att etablera god digital infrastruktur. Idag har ca 58 % av länets 

hushåll och företag en bredbandsanslutning på minst 100 Mb/s vilket placerar Kronoberg på 18:e 

plats av 21 län i landet. Det krävs en hög ambition i utbyggnaden för att nå de Regionala målen på 98 

% till utgången av 2020. Målet för Kronoberg är högre satt än den nationella bredbandsstrategin och 

dess mål om att 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till 

2020. 

Kopplingen mellan bredbandsstrategin och länstransportplanen är att tydliggöra behovet och kravet 

på nedläggning av så kallade kanalisationsrör vid infrastrukturutbyggnaden av vägar. 

6.6 Cykla i gröna Kronoberg 
Cykel är ett energisnålt och miljövänligt transportmedel som samtidigt bidrar till förbättrad folkhälsa. 

För sträckor upp till 5 km är cykeln ofta ett attraktivt transportmedel och med elcykel kan sträckor 

upp till 12 -15 km vara ett alternativ för vardagscyklandet. I regionen är bilberoendet starkt, vilket 

har sitt ursprung i befolknings- och boendestruktur i länet. Cykelvägsstrukturen utanför tätorterna är 

relativt svag och förutsättningarna för cykling har försämrats på vägar som har byggts om till 2+1-

eller 1 +1-vägar. 

För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län genomförde 2016 Region Kro

noberg tillsammans med länets kommuner och Trafih.'Verket en kartläggning av brister, behov och 

önskemål av nya cykelvägar. Genom kartläggningen tydliggjordes att det i länet finns ca 150 sträckor 

som behöver nya cykelvägar. Kostnaden för att undanröja dessa brister uppskattas till drygt en miljard 

kronor. Parallellt med kartläggningen inleddes ett arbete för att ge inriktningen (cykelstrategi) för hur 

länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge riktlinjer för prioritering av de 150 cykelvägarna. Utifrån 

angivelser i inriktningen har ett 30-tal cykelvägar prioriterats och analyserats (cykelplan) . Arbetet med 

brister, inriktning och prioritering har samlats under namnet "Cykla i gröna Kronoberg". 

58 



71

Remissversion ; Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 

Cykla i Gröna Kronoberg är uppdelat i två delar: 

• Del 1 Inriktningar. I delen beskxivs bakgrund och syfte med att arbeta med cykelvägsut

byggnad i Kronoberg. Det ger också en förklaring till vilka förutsättningar som finns för cy

kelvägsutbyggnad i länet och nyttan med cykling. I delen tydliggörs också betydelsefulla in

riktningar för prioritering, finansiering och utbyggnad. 

• Del 2 Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt. Utifrån en kartläggning av kommu

nernas önskemål och prioriteringar, har ett 30-tal cykelvägsobjekt analyserats utifrån inrikt

ningarna som angavs i del 1. 

"Cykla i gröna Kronoberg" är Region Kronobergs första strategiska dokument som handlar om cy

kel. Genom dokumentet läggs en grund för inriktningen när det gäller att utveckla cykelvägar, från 

vardagscyklingen till cykelleder. 

Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. En 

ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåver

kan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. I samt

liga underlag från regeringen inför infrastrukturplaneringen 2018 -

2029 har cykel särskilt pekats ut samt att Länsplaneupprättare speci

fikt ska redovisa hur mycket resurser regionerna planera att lägga på 

cykelinfrastruktur. Regeringens ambitioner på cykel tydliggörs ytter

ligare genom att regeringen i april beslutade om en Nationell cykel

strategi i vilken det avsätts 100 miljoner kronor extra för cykelsats

ningar under 2016 - 2017. 

I den nationella cykelstrategin pekas fem insatsområden ut för det 

fortsatta arbetet. 

• Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen. 

• Öka fokus på grupper av cyklister. 

• Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur. 

• Främja en säker cykeltrafik. 

• Utveckla statistik och forskning. 

6.7 Mobility management 
Genom planeringsprocessen som gäller från 1 januari 2013 har metoden med bristanalys och åtgärds

valsstudier fått en central position i arbetet att utveckla infrastrukturen. Det innebär att val av åtgär

der för brister ska analyseras och föreslås utifrån fyrstegsprincipen. I regeringens direktiv till planupp

rättarna pekas specifikt på att nationella planen kan omfatta "Atgärder som kan påverka transportef

terfrågan och val av transportsätt." Vidare hänvisas till förordningen (1997:263) i vilken det tydligt 

framgår att planen får omfatta "Atgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transport

sätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur". 

Atgärder som kan påverka valet av transportefterfrågan brukar samlas under begreppet och metoden 

mobili!J management. Det finns vanligen två möjliga huvudinriktningar för arbetet nämligen mobili!J ma

nagement i l?J!ggskedet och fa'rel?J!ggande mobili!J management arbete. 

1. Mobility management i byggskedet syftar till att effektivt hantera störningar under byggti

den, att på kort och eventuellt även lång sikt förändra resandet och att säkra arbetsmiljön. 

Generellt sett finns störst potential för mobility management i byggskedet för projekt inom 
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nationell plan. Finansiering av mobility management i byggskedet bör ske genom att medel 

säkerställs direkt i investeringsobjekten. 

2. "Förebyggande" mobility management syftar till att skapa högre och bättre nyttjandegrad 

av befintlig infrastruktur, minska ensamåkandet i bil, öka kollektivresandet (väg och järnväg) 

och cyklandet på utvalda stråk med potential. Dessa åtgärder kan också med fördel genomfö

ras "i väntan på" en större investering i infrastrnkturen. 

Även i förra planomgången pekade regeringen på möjligheten till att genomföra påverkansåtgärder. 

Kronoberg, liksom flera andra länsplaneupprättare, avsatte medel i planen för att möjliggöra för på

verkansåtgärder. Dock visade det sig att Trafikverket som har ett flertal regelverk att följa inte kan 

finansiera sådana åtgärder via läns transportplanens medel. En bedömning är att det under kommande 

planperioden kommer att läggas fram en lösning. I Region Kronobergs länstransportplan avsätts 4,5 

miljoner kronor till mobility management-åtgärder. Genom detta visar vi på en beredskap. 

Reg ion Kronoberg har erfarenheter 
Region Kronoberg har lång erfarenhet av att arbeta med mobility management. Inom ramen för Reg

ionförbundet södra Smålands regionala klimatinvesteringsprogram, KLIMP, startades redan 2004 ett 

av landets första regionala mobilitetskontor för att stimulera och arbeta för ett mer hållbart resande. 

Som exempel på dagens arbete har inriktningsunderlaget Cykla i gröna Kronoberg tydliga uppma

ningar till kommunerna att genomföra mobility management-åtgärder för att stödja och snabbt få ef

fekter av cykelvägsutbyggnaden. 

Vidare har Region Kronoberg 2017 ansökt genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 

om medel till ett tre årigt projekt, Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg. Projektet vänder sig till 15-25 

större arbetsplatser från länets alla kommuner. Det kommer att arbeta med de flesta av de resor som 

en arbetsplats genererar; arbetsresor, tjänsteresor, besökares resor samt godstransporter. Syftet med 

projektet är att denna typ av resor på respektive arbetsplats ska generera mindre koldioxidutsläpp 

jämfört med idag. Projektet kommer att bidra till Gröna Kronobergs mål om minskad klimatpåver

kan inom första prioriteringen, Utveckla platse,; 01ter, städer och regionergenom att komplettera och dra '!)lita av 

varandra. Projektet möter också mål i regionens trafikförsörjningsprogram som handlar om ökat re

sande med kollektivtrafik. 

6.8 lnformationsspridning 
I samband med byggnation är det vanligt att informationsmaterial och informationssh.-yltar tas fram av 

Trafikverket. För att stärka den regionala kopplingen till de åtgärder som genomförs med finansiering 

via Länstransportplanen ska Region Kronobergs logotyp finnas med. Det ska tydligt framgå att åtgär

dens genomförande har skett tack vare prioritering av Region Kronoberg. 
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7 Nationella investeringar i Kronobergs län 
2018-2029 
Innan byggnationen av ett infrastrukturprojekt påbörjas, görs en långsiktig ekonomisk planering av 

det samlade transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Denna planering sammanställs i 

den nationella transportplanen, vilken upprättas vart fjärde år. Planen innehåller bland annat uppgifter 

om hur mycket medel Trafikverket har att använda, vad som ska göras och vilka geografiska områden 

det rör sig om. Den nationella planen är framtagen utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv. Det 

kan handla om såväl nya järnvägar, vägar eller farleder som ombyggnader, drift och underhåll, samt 

åtgärder för trafiksäkerhet eller miljö. Den sista augusti 2017 kommer Trafikverket att sända ett för

slag på nationell plan på remiss. Remisstiden är satt till den sista november 2017. Det är sedan rege

ringen som slutligen beslutar om innehållet i den nationella planen utifrån Trafikverkets förslag, vilket 

kommer att ske under våren 2018. 

Trafikverket har ett ansvar genom den nationella planen för drift och underhåll av samtliga vägar och 

järnvägar i Kronobergs län, samt att utveckla det statliga väg- och järnvägsnätet, vilka i Kronobergs 

län är: 

• Europaväg 4, E4 

• Riksväg 25, 25:an 

• Järnväg, Södra stambanan 

• Järnväg, Kust-till-kustbanan 

• Järnväg, Markarydsbanan 

• Järnväg,Sydostlänken 

Transporter och resor hänger dock samman oavsett vilka adm.inistrativa gränser som finns eller vem 

som har huvudansvaret för infrastrukturen. Av det skälet samarbetar de sex sydsvenska regionerna 

kring viktiga mål och satsningar på södra Sveriges infrastmktur. Av samma skäl är kontakterna och 

samråden med Trafikverket väsentliga för optimal nytta för hela transportinfrastrukturen, oavsett om 

den tillhör det nationella eller regionala nätverket. 

7.1 Sydsvenska prioriteringar 
Sydsveriges gemensamma prioritetingar av objekt i nationell plan utgåt från positionspappetet och 

den underliggande systemanalysen. Med våta prioriteringar vill vi stärka hållbat utveckling, konkur

renskraft och sysselsättning i Sydsverige och i hela Sverige. Vi vill bidra till ett klimatsmart transport

system. Vi vill också medverka till en välfungerande heföet genom att ta till vara och bygga vidare på 

den befintliga infrastmkturen och genom att kollektivtrafik, infrastruktur och bostads byggande går 

hand i hand. 

Syftet med gemensamma prioriteringar är att förtydliga positionspapperet genom att föreslå de mer 

konkreta insatser som bör genomföras under kommande planperiod. De största satsningarna lyfts 

fram som är av gemensam betydelse för Sydsverige. I planerna ska även ingå mindre projekt som är 

av mer specifikt intresse inom regionerna. Fömtom investeringar ät förstärkt järnvägsunderhåll på 

både stambanor och regionala banor av största vikt. Här anser vi att samverkan kring prioritering och 

genomförande bör utvecklas mellan Trafikverket och tegionerna som driver den regionala tågtrafiken. 
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VI FORESLÅRATT FÖLJANDE 
PROJEKT SKA IHCÅ I PU.HERHA 
(UTAN INBORDES ORDNING) 

J. Uyasl,mb1nan:M1)U,p!.r 
Lun::1--H4sslthom 

2. V~sl111stb1run: dubb1lsp.Y pi !.lem.lent» 
delstr.ti1 Mu~tl~ C 

3. f~ot&ddseoehpH>CrPfldttNfMtferbi/l. 
dtls. Htfsin~-¼tsingor få pMOat&i 
ochv!QTdk 

4. SUm0,1n1nK,~tbmtad--Hils~tho1m 

5.lorrrn.:bilnlfltlappM 

6. K~t-tfl.loJstbmnVb:j~~tnsimmam 
medkapadtotstorstalNlina 

7. Y..titippMVnnno-J6'*6pi\alflas!ijo 

8. Ha!JMbd pononb1na6rd 

9. Jcn~blf\lll tlopp tvA 

10. SlAng.\dll- ocli Tj~banm\ 
lluog,tp~IBers, 

11. V.1a .. OUlriceMtln--JClllöpi,w 

12. E22Romll,i0sl-ll•tt~by 

13. E:22 ktbl Bqkvara 

14. E.22amm Monstwh 

15. [6 i SUna. fri/Mina 

16. S)'dostlankin 

17. Trbagel~AlvosU 

7.2 Region Kronobergs prioriteringar 

I GÄLU.NDEPU.HER IHCÅR 
FOUAHDE STOltA l'ROJEKT 

JB. Sodn stambM!:rt lrlOY--lw,d ~ 
utfr.\nM~tlf)t"t~p&r 

VilS&stblnaillbbflspJr. 
19. Yarb•a--1-1.ltMI 
20. hiQ11boffl-M•i.l 

PersMtr.l!kpJGodsstr.1>iltffnom Söno: 
21. somra~oon111 
U. toll'Ul\lb1n.anflewttt 
23. Mala'li)ptndtln 

24. Y-tlV!mllTll>-Jo-l!Ss/0 
,....,ttt 

25. Jonk0pqsb.i1illl FalkOpifU-
Jo~..nasijo 

H. wt -40 Nässj6-asj0 och fOtbl Ebjo 

27. E41.1'1J11>,-loltihom 

28. E22 5abr0d--V.1 

29. E22 ~·~-0,61>, 

30. ill Lr>Hn-.JMT'fo 

31. E22G.1!1unm.r-Vntbaek 

l2.E65SVedali>-Bor~ 

33. vag 23 Hustbj--M.nlinta 

34. Y~ 2.3 0$tra HoorJHoor-HC>rt7; 

Region Kronoberg ställer sig fullt eniga till de 17 prioriteringama som arbetats fram i regionsamver

kan Sydsverige. Flera av åtgärdema, även de som ligger utanför Kronobergs län, har stor betydelse för 

Kronobergs utveckling både för person- och godstransporter. Nedan vill Region Kronoberg peka på 

vissa både större och mindre åtgärder i nationell plan som har betydelse för länet. Atgärdema är mar

kerade. 

Järnvägsobjekt 
Utveckling av Kust-till-Kustbanan. Region 

Kronoberg vill framhålla åtgärder på Kust-till

kust-banan och att det för vissa delar även byggs 

dubbelspår Växjö -Alvesta och att plankors

ningar åtgärdas. Åtgärder på Kust-till-kustbanan, 

främst öster om Alvesta, är oberoende av var ny 

stambana kommer att dras. Region Kronoberg 

bidrar till utvecklingen genom samfinansiering av 

mötesspår i Skruv. Staten behöver rikta insatser 

för att på sikt kunna öka hastigheten till 200 

km/h på Kust-till-kustbanan, i och utanför 

Kronobergs län, för kortare restider. 

Utveckling av Markarydsbanan. Markaryds ba

nan sträcker sig mellan Eldsberga (på Västkust

banan) och Hässlehohn (på Södra stambanan), 

- at,-11i1 ... ,.. ... 

via Markaryd. I dagsläget trafikeras sträckan Hässlehohn - Markaryd av pendeltåg. Markaryd är en stor 
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inpendlingsort både från Halland och Skåne. Att persontrafik ska gå på hela sträckan tas upp i de tre 

länens trafikförsö1iningsprogram. Längs med banan finns behov av mötesspår i Knäred. Detta bör 

ses som en trimningsåtgärd, dvs. under 100 miljoner kronor. För att rationellt kunna trafikera med 

persontrafik behövs även åtgärder på Halmstads centralstation forntom att det också byggs stat

ioner i Knäred och Veinge. 

Ett Triangelspår i Alvesta mellan Södra stambanan och Kust-till-Kustbanan skulle avsevärt för

bättra kapaciteten för framförallt godståg. Med förlängning av stickspår på Älmhults bangård och 

att Sydostlänken mellan Älmhult och Karlshamn både elektrifieras och byggs skapas en ny och kost

nadseffektiv systemlösning för godstransporter på järnväg i sydostlig riktning. 

Förstärk Södra stambanans kapacitet genom att bygga bort plankorsningar, bygga förbigångsspår 

och åternpprätta kvaliten. Stambanan måste vara säker och tillgänglig för både fjärr-, regional- och 

godstrafik. 

Vägobjekt 
Åtgärd på Europaväg 4, E4, är beslutad att 

genomföras men ännu ej utförd. Region Kro

noberg forntsätter att beslutad åtgärd ska ge

nomföras. E4:an har betydelse för den långväga 

nationella och internationella trafiken och i syn

nerhet godstrafiken, denna väg har en viktig 

funktion i det övergripande transportsystemet. 

Sträckan, 32 km, förbi Ljungby måste åtgärdas. 

Sträckans utformning och standard är idag 

bristfällig i förhållande till trafik.mängden. Detta 

leder till att trafiken får återkommande stopp, 

vilket föranleder samhällsekonomiskt kost-

samma omledninga1· av trafiken genom mindre 

tätorter och på det mindre vägnätet. Omled

ningen av trafiken medför att denna tunga tra

fiken, ofta med farligt gods, passerar genom 

- ~ l ldft ~ 

dessa mindre tätorter och genom ett viktig vattentäktsområde som försörjer både Ljungby och Växjö 

kommun med vatten. 

Riksväg 25, Rv 25, är länken mellan tre av Sydsveriges tillväxtmotorer, Halmstad, Växjö och Kalmar. 

Den är också länken mellan arbetsmarknadsregionerna Ljungby och Växjö. Öster om Växjö går 

vägen parallellt med Kust-till-Kustbanan medan det väster om Växjö inte finns någon kompletterande 

järnväg. Mellan Växjö och Ljungby finns omfattande busstrafik. På sträckan Växjö - Hjortsberga är 

RV 25 samma som RV 27 vilket är en del av Baltic-Link stråket. Region Kronoberg anser att hela RV 

25 ska få mötesseparering för att få förbättrad trafiksäkerhet och bidra till ett sammanknutet Sydsve

rige. Detta innebär att Rv 25 Österleden i Växjö byggs. En utpekad åtgärd i Länstransportplanen är 

direkt beroende av att åtgärder på Rv 25 genomförs, framförallt berörs Lv 126 förbi Alvesta att trafik

plats Rv25/707 Alvesta västra byggs. 

Bärighets- och tjälsäkra det mindre vägnätet i Kronobergs län. Kronobergs län är beroende av 

det finmaskiga vägnätet och att detta håller god standard dels på grnnd av länets boendestruktur och 

dels för de stora mängder skogs och virkestransporter som går i länet, det vill säga på det primära-

och övriga länsvägnätet. Genom den nationella planen avsätts medel för bärighets- och tjälsäkring, för 

Trafikverket region syd är beloppet di-ygt 100 miljoner kronoi- per år. D et är viktigt att detta fortsätter 
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vara prioriterat och att det i fortsättningen också är möjligt att dessa medel ska kunna kombineras 

med medel från länstransportplanen, och på så sätt kunna förbättra och höja standarden på länets fin

maskiga vägnät på ett kostnadseffektivt sätt. Region Kronoberg ser en risk med att införandet av BK 

4, det vill säga att 74-tonslasbilar kan minska medlen till vägnätet och enbart prioriteras till kostsamma 

broåtgärder. 

Utbyggnad av cykelvägar längs med statliga vägnätet. Finansiering av cykelvägsutbyggnaden kan 

ske på tre sätt; genom medel från nationell plan, länstransportplanen eller genom kommunerna. I 

I<ronoberg finns två vägar som är nationella, E4 och väg 25. Det innebär att åtgärderna på vägarna 

eller utbyggnad av cykelvägar längs med dessa vägar bör finansieras av medel från nationell transport

plan. I Region Kronobergs cykelplan Cykla i gröna Kronoberg pekas 33 cykelvägar ut var av flera av 

dessa går längsmed det statliga vägnätet. Som exempel kan nämnas cykelvägar Alvesta-Växjö, Hov

manto1p - Lessebo, Markaryd-Strömsnäsbmk-Traryd. 

Vid ombyggnaden av det statliga vägnätet till mötesseparering, dvs. 2+1-väg ska möjlighet för cykel

trafik vara normen. Vid planering och byggnation av mötesseparering ska separerad cykelväg, bredd

ning av vägren eller på annat sätt beakta cyklistemas behov av trafiksäkerhet. 

7 .3 Region Kronobergs syn på Sverigeförhandlingen 
Region Kronoberg är positiv till en utbyggnad och utveckling av järnvägs trafiken både för person

och godstransporter och att samhället ska ta ett stort ansvar för att utveckla den. Vi ser behov och 

nytta av att en ny stambana byggs, då dagens höga belastning på järnvägsnätet resulterat i kapacitets

brist och sårbarhet. Region Kronoberg välkomnar Regeringens utpekande i direktiven att före 2029 

påbörja byggandet av ny stambana Hässleholm-Lund. Denna sträcka skulle omgående bidra till ökad 

regional nytta. Det är också bra att regeringen belyser behovet av en analys av vilka hastigheter som är 

lämpliga på olika delsträckor. 

Region I<ronobergs synpunkter som här sammanfattas, bygger i huvudsak på det remissvar som läm

nades på Sverigeförhandlingens utredning SOU 2016:3 Hoghastighet[Jä'rnvågens finansiering och kommersi

ella farutsåftningar och på Region Kronobergs svar på Sverigeförhandlingens avtals förslag ( diarienum

mer 16RK163 och 17RK975). 

Region Kronoberg anser att Sverigeförhandlingen och dess hittills framlagda förslag inte gynnar hela 

landet eller den regionala utvecklingen. Vi ser med oro på att bygget av höghastighetsjärnvägen enbart 

utformas som ett projekt med syfte stärka kopplingen mellan våra tre storstäder. Genom följande 

kraftiga bostads byggande i storstadsregionema görs stort större jämfört med resten av Sverige. Vi 

saknar en förklaring kring varför en påskyndning av urbanisering och centralisering är önskvärd. 

Först i tredje hand lyfter Sverigeförhandlingen att det handlar om att frigöra kapacitet på befintliga 

Västra respektive Södra stambanan för en kombination av mer regionaltrafik, godstrafik och bättre 

punktlighet. Detta välkomnas, men samtidigt saknas analyser eller utförliga resonemang av konse

kvenserna på Västra och Södra stambanan om höghastighetsjämvägen byggs. 

Region Kronoberg anser att syftet med projektet att bygga höghastighetsjärnväg mellan storstäder 

omgående måste omprövas till att bli en byggnation av ny stambana som bidrar till ett sammanknutet 

Sverige. 
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Region Kronobergs synpunkter på Sverigeförhandlingen sammanfattas i följande tre punkter: 

• Stationsort pekas ut i Kronobergs län: Region Kronoberg är positiva till att en ny stam

bana byggs och har konstaterat Sverigeförhandlarnas förslag på sträckning. Region Krono

berg anser att ny stambana både ska bidra till interregional tillgänglighet och ett sammanknu

tet Sydsverige. För att möjliggöra detta måste Sverigeförhandlingen peka ut att en stationsort 

förläggs i Kronobergs län. 

• Upprustning av kust-till-kustbanan: Region Kronoberg anser att det är nödvändigt att för

handlingar om ny stambana kombineras med övriga infrastruktursatsningar för att nyttan av 

denna sprids utanför storstadsregionerna. Region Kronoberg anser att det behövs riktade in

satser för att öka kapaciteten och för att på sikt kunna öka hastigheten till 200 km/h på Kust

till-kustbanan. Om nyttan av den nya stambanan skall komma Kronoberg eller till övriga reg

ioner i sydöstra Sverige till del, måste således Sverigeförhandlingen peka ut och i avtalen ta 

upp att kraftfulla åtgärder behöver vidtas både på Kust-till-Kustbanan från Kalmar/Karls

krona till Värnamo och på Södra stambanan. 

• Anslutning (växel) mellan ny stambana och befintliga banor: För att en ny stambana ska 

bidra till interregional tillgänglighet och ett sammanknutet Sydsverige - med kortare restider 

och ny förstorad arbetsmarknadsregion genom förbättrade förbindelser även med Västra Gö

talandsregionen - anser Region Kronoberg att det måste finnas en anslutning (växel) mellan 

Kust-till-Kustbanan och Södra stambanan till den nya stambanan, det vill säga att trafi.kering 

kan ske utan byte för resenärer i Hässleholm, Värnamo och Tranås. 

Region Kronoberg är väl medvetna om att grundregeln för finansiering av upprustning av järnvägs

sträckor utanför ny stambana sker via nationell plan, men dessa är av sådan betydelse att det inte kan 

negligeras i Sverigeförhandlingens arbete. 
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8 Strategiska bedömningar och effekter 

8.1 Social konsekvensanalys 
Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 lyfter, liksom dess understrategier, upp en 

rad olika hållbarhetsaspekter och principer för att stötta och bidra till ett Grönt Kronoberg- där vi 

växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Några exempel på sådana aspekter är: 

barn- och ungdomsperspektiv, jämställdhet, minskning av klimatpåverkande utsläpp, jämlik hälsa, 

jämlika levnadsvillkor, hållbar kollektivtrafik för alla samt intersektoriella perspektiv inom transportin

frastrukturplaneringen. Ett sätt att arbeta mer systematiskt med hållbarhetsfrågor är utifrån en inte

grerad social och miljökonsekvensbeskrivning (MSKB). Det handlar om att systematisera arbetet med 

sociala och miljömässiga aspekter i det regionala tillväxtarbetet och stötta genomförandet av de mål 

som finns inom hållbarhetsområdet. 

Ett arbete för att utveckla en social konsekvensbeskrivning har inletts i Region Kronoberg som en 

lärandeprocess med en ambition att metoden ska kunna vara användbar inte enbart för kommande 

Länstransportplaner, utan också på flera av Regionala utvecklingsenhetens verksamhetsområde. Me

toden ska arbetas fram med hjälp av konsultstöd och beräknas vara klar våren 2018. 

Framtagandet av Länstransportplanen 2018 - 2029 har ett pressat tidsschema. Direktiven till länspla

neupprättarna presenterades av Regeringen i slutet av mars 2017. Enligt direktiven ska en slutlig och 

remitterad Länstransportplan överlämnas till Regeringen i december 2017. Detta innebär att en re

missversion av Länstransportplanen måste finnas senast under maj 2017. Att under de mycket korta 

tidsramarna också bedriva ett utvecklingsarbete har bedömts svårt. Därför har Region IZronoberg valt 

att enbart ta fram en "traditionell" miljöbedömning av Länstransportplanen. 

8.2 Strategisk miljöbedömning 
När en myndighet eller en kommun upprättar en plan som krävs i lag eller i annan författning ska 

planupprättaren göra en miljöbedömning av planen, om dess genomförande kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan (MB 11 § 1 st). En länsplan för regional transportinfrastruktur ska alltid an

tas medföra betydande miljöpåverkan (4 § förordning (1998:905) om miljökonsekvens-beskrivningar) . 

Behovet av en miljöbedömning är därmed lagstadgat. 

Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med framtagandet 

av planen. Syftet med en miljöbedömning är att påverka planeringens innehåll och resultat så att en 

hållbar utveckling främjas . Arbetet ska påverka planeringsprocessen löpande och senare slutredovisa 

effekter och konsekvenser i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att vara klar och sändas ut ca en månad efter länstransport

planens sänds ut på remiss. 

66 



79

Remissversion; Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 

9 Förkortningar 
Nedan följer en kortfattad förklaring av begrepp och förkortningar som har använts i Läns transport

planen 

EU 

FA-region 

Gröna Kronoberg 2025 

IKA-gruppen 

KLIMP 

LTP 

Lv 

lvIKB 

MSKB 

NNK 

Noder 

NP 

OECD 

Proposition 

Regionsamverkan Sydsverige 

Rv 

RVU 

SEB 

Stråk 

TFP 

VTI 

Avs 

Europeiska unionen 

Funktionella analysregioner (pendlingsområden) 

Kronobergs regionala utvecklingsstrategi 

Tjänstepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Krono

bergs län, Trafikverket och Region Kronoberg 

Klimatinvesteringsprogram 

Läns transportplan 

Länsvägar 

Miljökonsekvens beskrivning 

Miljö- och socialkonsekvensbeskrivning 

N ettonuvärdeskvoten 

Punkt där linjer/vägar skär varandra eller förgrenar sig 

Nationell plan 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

Proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen 

Samarbete mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar 

län, Region I<ronoberg, Region Skåne, Region Halland och Reg

ion Jönköpings län. 
Riksvägar 

Resvaneundersökning 

Samlad effektbedömning 

Väg där personer eller gods vanligen färdas 

Trafikförsö1iningsprogrammet för I<.ronoberg 2016-2025 

Statens väg- och transportforskningsinstitut 

A tgärdsvalss tudier 
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