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Förord
Västkuststråket är ett av Sveriges starkaste tillväxtområden och befolkning har ökat kraftigt
sedan 1990-talet, särkilt i kommunerna närmast Göteborg och Malmö. Även de kustnära
orterna i Halland har upplevt en större procentuellt befolkningstillväxt, jämfört med orter
inåt landet. Västkuststråket är transportintensivt, med en omfattande pendling och med
godstransporter på såväl väg som järnväg med viktiga kopplingar till hamnarna i stråket.
Hur ska Västkuststråket utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt?
För att komma närmare svaret på den frågan har Trafikverket tillsammans med Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen genomfört en trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie för Västkuststråket (Göteborg-Malmö). Målsättningen med studien har varit
att ta fram ett gemensamt kunskaps- och planeringsunderlag med förslag till åtgärder från
alla steg i fyrstegsprincipen. De fysiska åtgärderna som föreslås i denna studie behöver därför
prövas i kommande skeden i planeringsprocessen och i de nationella och regionala planerna
för transportsystemet. För att skapa synergier och ökad samhällsnytta bör det också övervägas hur kommunernas planeringsarbete kan kopplas på och samordnas framöver.
Studien identifierar vilka frågor och åtgärder som är viktiga att arbeta vidare med på längre
sikt i Västkuststråket, utifrån Sveriges målsättningar om klimat, energieffektivitet och samhällsnytta, allt utifrån fyrstegsprincipen. Även Trafikverkets kapacitetsutredning har haft stor
betydelse för arbetet med denna åtgärdsvalsstudie.
Åtgärdsvalet har inte begränsats till att föreslå åtgärder där endast Trafikverket är ansvarig
för genomförandet. Ett stort spektra av åtgärder och lösningar har diskuterats inom ramen
för studien, exempelvis oavbrutet god mobiltäckning i kollektivtrafikstråket, utbyggnad/förbättring av pendlarparkeringar för bil och cykel och dubbelspår på hela Västkustbanan.
Åtgärdsval Västkuststråket har varit ett pilotprojekt för metodiken för åtgärdsval. Samarbetsformer och verktyg har testats. Under arbetets gång har ett nytt planeringssystem för infrastruktur införts. Åtgärdsval är en viktig första del av planeringsprocessen, som uppmuntrar
samverkan mellan organisationer, aktörer och intressenter i den gemensamma planeringen
för ett långsiktigt hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem och samhälle.
Metodiken och samarbetsformerna har tagits emot positivt av de som medverkat. Det kan ses
som ett kvitto på att åtgärdsvalets planeringsmetodik fungerar, är bra och bör vidareutvecklas!
Lennart Andersson och Håkan Wennerström
Trafikverket Region Syd och Väst
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Sammanfattning
Syftet med studien är att få en helhetsbild av Västkuststråkets framtid med koppling
till markanvändningsplanering, hela transportsystemet och alla trafikslag. Studien
syftar också till att i tidigt skede och inför kommande åtgärdsplanering ta fram ett
planeringsunderlag för transportinfrastrukturen i stråket.
Ett av Sveriges starkaste tillväxtområden
Befolkningen i Västkuststråket har ökat kraftigt sedan 1990-talet och är ett av Sveriges starkaste tillväxtområden. Vid en fortsatt befolkningstillväxt bedöms transportefterfrågan öka kraftigt. Det finns dels ett behov av snabba och effektiva kommunikationer mellan Västsveriges två största regioner, dels ett behov av att utveckla kommunikationerna mellan viktiga mellanmarknader (städer och tätorter) i stråket.
Godstransporterna bedöms också öka. För att utvecklingen ska ske på ett långsiktigt
hållbart sätt behöver transportsystemet förändras.
Åtgärdsval med siktet inställt på sex mål
Sex övergripande mål för Västkuststråket har varit vägledande för valet av åtgärder.
Målen har tagits fram baserat på regionala systemanalyser med mera och flera av målen harmonierar också med de nationella transportpolitiska målen. Målen är:
•

minskad miljöpåverkan från transporter

•

en transportsnål bebyggelsestruktur

•

ökad kollektivtrafikandel

•

effektiva godsflöden i, förbi och genom stråket

•

förbättrade mellanregionala persontransporter

•

förbättrade inomregionala persontransporter.

Samspelande åtgärder i alla steg enligt fyrstegsprincipen
Målinriktad planering och fyrstegsprincipen har varit bärande begrepp vid urval av
tänkbara åtgärder. Totalt sett har över 200 tänkbara åtgärder för Västkuststråket
prövats och av dessa har ett drygt 30-tal åtgärder identifierats som särskilt intressanta för inriktning av den fortsatta planeringen i Västkuststråket.
Resultatet påvisar stor potential i steg 1- och 2-åtgärder för måluppfyllelse, men att
det parallellt med dessa behövs infrastrukturåtgärder (steg 3 och 4) i främst järnvägssystemet – Västkustbanan.
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Föreslagna åtgärder omfattar flera olika typer. En del åtgärder har betydande verkan
först på lång sikt, till exempel samverkan för bättre integrering av markanvändnings-,
infrastruktur- och trafikplanering, medan andra kan ge snabbare effekt, till exempel
marknadsföring av hållbara färdsätt med konventionell reklam och prova-påkampanjer.
På infrastruktursidan bedöms dubbelspår på hela Västkustbanan vara bland de mest
angelägna åtgärderna och på längre sikt behövs dessutom ytterligare kapacitetsförstärkningar i form av fler förbigångsspår och fyrspårsutbyggnader. Även högre kvalitet i bytespunkter pekas ut som en viktig åtgärd, som i sig kan omfatta delåtgärder i
flera olika steg enligt fyrstegsprincipen.
En viktig slutsats är att rekommenderade åtgärder i steg 1, 2, 3 och 4 måste kombineras för att komma i riktning mot de uppsatta målen. Endast steg 4-åtgärder ger inte
den efterfrågeförändring som krävs och endast åtgärder i steg 1, 2 och 3 ger inte tillräcklig kapacitet och kvalitet i kollektivtrafiksystemet.
Gemensam och målinriktad planering
Flera av de åtgärder som föreslås kräver ansvarstagande från flera olika aktörer. Det
efterfrågade samspelet mellan åtgärderna nås bara med en gemensam och målinriktad planering.
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1 Bakgrund
1.1

Inledning

Denna rapport är en del av projektet Åtgärdsvalsstudie för Västkuststråket (Trafikslagsövergripande fyrstegsanalys Göteborg–Malmö). Projektet har drivits av Trafikverket i samverkan med berörda aktörer. Projektmålet är att tillsammans med berörda aktörer ta fram ett planerings- och kunskapsunderlag för framtida utveckling av
Västkuststråket. Studien tar sitt avstamp från genomförd nulägesbeskrivning, delrapport 1 Nulägesbeskrivning och övergripande mål för utvecklingen av Västkuststråket, vilken sammanfattas i avsnitt 3.1 och 3.2. I föreliggande dokument förs ett
resonemang kring varför något behöver göras kopplat till de övergripande målen.
Tänkbara åtgärder föreslås, analyseras och effektbedöms översiktligt.

1.2

Varför behövs åtgärder? Varför just nu? Problemets aktualitet

Vad det samlade kapacitetstillskottet på Västkustbanan och väg E6 blir efter att pågående utbyggnader och genomförd nationell plan är klar har inte utretts. Det saknas
även en samlad bild av hur Västkuststråket kan utvecklas för att tillgodose uttalade
behov och önskemål om ökad järnvägs- och vägkapacitet, nya trafikupplägg för tåg
med möjligheter till fler tåguppehåll med resandeutbyte samt utvecklingen av hamnar och sjöfart för godstrafiken.
Hur kan olika flöden och funktioner hanteras i samma stråk med minskad risk för
konflikter och störningar: person- och godstransporter på väg och bana, snabbtåg och
lokaltåg?
Inför kommande åtgärdsplanering för transportsystemet behöver nya planerings- och
kunskapsunderlag tas fram för att identifiera behov av åtgärder efter 2021.
I och med Trafikverkets bildande ska ett trafikslagsövergripande synsätt genomsyra
planeringen av trafik och transportinfrastruktur. I denna studie är därför Västkuststråket och dess olika funktioner i fokus. Transportsystemet studeras utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv och med tillämpning av fyrstegsprincipen.

1.3

Åtgärdsval och planeringsprocessen

I mars 2012 kom regeringens proposition Planeringssystem för transportinfrastruktur. Enligt regeringen bör den formella fysiska planeringen föregås av en förberedande studie som innebär en förutsättningslös trafikslagsövergripande analys med tilllämpning av fyrstegsprincipen.
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En metod har därför tagits fram, Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen, som ligger till
grund för detta arbete.
Åtgärdsval ska tillämpas för att utreda och definiera den egentliga anledningen till att
en åtgärd behöver genomföras. Tanken är att möjliga lösningar ska prövas och de
mest effektiva ska gallras fram i dialog med berörda aktörer och intressenter. Det
handlar om ett vidare synsätt och närmare samspel mellan flera aktörer och intressen. Alla typer av åtgärder (fyrstegsprincipen) och alla trafikslag ska finnas med när
möjliga lösningar studeras.
I åtgärdsvalsmetoden delas arbetet in i fyra faser: initiera, förstå situationen, pröva
tänkbara lösningar samt forma en inriktning och rekommendera åtgärder. Första
fasen handlar om att initiera och starta projektet. Andra fasen handlar om att förstå
situationen genom att identifiera mål och behov, och ringa in en problembild. Därefter prövas och analyseras alternativa åtgärder och åtgärdskombinationer utifrån fyrstegsprincipen. Alternativa lösningar gallras ut och deras effekter, konsekvenser,
måluppfyllelse och kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen formas en övergripande inriktning och förslag till rekommenderade åtgärder.

Figur 1: Metod för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt för hushållning med resurser och minskning
av transportsystemets negativa påverkan. Principen innebär att åtgärder ska analyseras i följande steg:
Steg 1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt
Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon
Steg 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder
Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
Fyrstegsprincipen beskrivs även i avsnitt 4.1.
Arbetsprocessen och organisering av arbetet
Projektet initierades och drivs av Trafikverket. Projektorganisationen omfattar en
projektgrupp (projektledning), arbetsgrupp, referensgrupp samt en styrgrupp.
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Arbetsgruppen har träffats kontinuerligt och varit löst sammansatt. Kompetens har
plockats in efter frågeställning och behov. Ungefär halvvägs in i projektet beslutades
att utöka arbetsgruppen med representanter för Västra Götalandsregionen, Region
Halland och Region Skåne.
Två examensarbeten har genomförts inom ramen för projektet. Det ena examensarbetet utfördes av två studenter vid Lunds tekniska högskola som analyserade kapaciteten på Västkustbanan efter 2021 (efter genomförd nationell plan för transportsystemet 2010-2021). Det andra examensarbetet har utförts av en student vid Chalmers
tekniska högskola. I examensarbetet jämförs bebyggelseutveckling och byggelsestruktur vid fyra olika tågstationer och det ger även förslag till utformning av bebyggelsestrukturen vid den planerade stationen i Åsa (Västkustbanan), i Kungsbacka kommun.
Mer information om arbetsprocessen och organiseringen av arbetet finns i den processanalys som har genomförts av projektet Västkuststråket, som en uppsats inom
ramen för kursen kvalificerad processledarutbildning vid Kungliga tekniska högskolan Stockholm 2011.

Dialogen med referensgruppen
Fyra referensgruppsmöten har hållits under projektets gång.
Förstå situationen
Det första mötet i december 2010 handlade om att stämma av nulägesbeskrivningen,
berätta om syfte och mål med projektet – att förstå situationen. Vid mötet fick respektive organisation ge sin syn på den framtida utvecklingen i stråket.
Förstå situationen (fortsättning) och målarbetet
Vid årsskiftet 2010/2011 pekades Västkuststråkstudien ut som ett av totalt sex pilotprojekt som fick i uppgift att tillämpa Trafikverkets förslag till metod för åtgärdsval
enligt fyrstegsprincipen (se avsnitt 1.3). Det innebar att projektledningen vid det
andra mötet informerade referensgruppen om att projektet var ett pilotprojekt som
skulle tillämpa metoden för åtgärdsval.
Målsättningen med mötet som hölls i april 2011 var att identifiera viktiga transportfunktioner som har bäring på de övergripande målen – utan att prata åtgärder!
Gruppen hade svårt att göra en gemensam målavvägning.
Efter det andra mötet arbetade projektledningen fram sex mål för Västkuststråket.
Förslag till mål skickades ut till referensgruppen med motivering till varför de var
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valda och ett önskemål om ett godkännande från referensgruppen om att arbeta vidare med dessa mål.
Målarbete (fortsättning)
På det tredje mötet som hölls i oktober 2011 presenterades planerna för det fortsatta
arbetet mer i detalj och projektledningen önskade få respons på upplägget. Syftet
med mötet var även att med hjälp av referensgruppen ta fram indikatorer för respektive mål och årtal för att kunna utreda effekterna av föreslagna åtgärder. Arbetet
gjordes som en gruppövning. En målprioriteringsövning genomfördes också, som
grund för det fortsatta arbetet.
Projektledningen hade även strax innan mötet identifierat behovet av att bredda arbetsgruppen för att ha möjlighet att diskutera vilka tänkbara lösningar och åtgärder
som skulle kunna genomföras i framtiden. Utgångspunkten för projektet och åtgärdsvalsmetodiken var att det inte ska vara ett internt Trafikverksprojekt. Responsen från referensgruppen var positiv till idén om en breddad arbetsgrupp och till upplägget av det fortsatta arbetet. Deltagarna efterfrågade en tydligare projektbeskrivning där ovanstående klargjordes för att tjänstemännen skulle kunna förankra projektet på hemmaplan och ha möjlighet att delta mer aktivt i projektet.
Prövning av alternativa åtgärder samt effektbedömning
Det fjärde och sista referensgruppsmötet (maj 2012) ägnades åt att pröva och översiktligt effektbedöma åtgärder som tagits fram av arbetsgruppen (över 200 åtgärder).
En trafikeringsanalys för järnvägen i stråket presenterades också.
Slutseminarium
Inbjudan till slutseminariet var bredare än till tidigare möten och det blev god uppslutning från bland annat kommunerna i stråket, som inte deltagit aktivt i det tidigare
arbetet. Tillsammans med inbjudan skickades ett rapportutkast.
Seminariet ägnades åt att presentera åtgärdsvalsstudien för Västkuststråket och åt att
diskutera studiens slutsatser och förslag till åtgärder.
Bra plattform för fortsatt planering
Generellt framhölls i diskussionen att åtgärdsvalsstudien är en bra plattform för den
fortsatta planeringen i stråket. En allmän ståndpunkt verkade vara att studien är ett
steg mot en gemensam syn på utvecklingen av stråket hos Trafikverket, regioner och
kommuner.
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Många deltagare framhöll önskemål om att åtgärdsvalsstudien presenteras och förankras i alla kommuner, gärna även på politisk nivå, för att skapa förståelse för vilket
ansvar respektive part har. Helst bör också angränsande kommuner involveras, eftersom Västkuststråket med Västkustbanan och E6 är viktiga för ett större omland.
Kostnadsfördelningen är en viktig fråga att jobba vidare med
Det påpekades att frågan om kostnadsfördelning, inte bara för investeringar utan
även för drift, behöver diskuteras i ett brett forum. Detta gäller särskilt för åtgärder i
steg 1 och 2 enligt fyrstegsprincipen, där kostnadsansvaret många gånger har tyngdpunkten hos kommuner och regioner, i motsats till steg 3 och 4 som oftare har
tyngdpunkten på statlig finansiering.
Sårbarheten i transportsystemet behöver analyseras djupare
Åtgärdsvalsstudien för Västkuststråket kan beskrivas som utvecklingsinriktad. En
synpunkt som togs upp var att man vid sidan av utvecklingsinriktningen även bör
beskriva sårbarheten i transportsystemet. Tvärförbindelsernas betydelse skulle därmed betonas. Västkustbanan och E6 har få omledningsmöjligheter.
Målbilden för tågtrafiken bör bearbetas ytterligare
De övergripande målen behöver i den fortsatta planeringen konkretiseras för tågtrafiken. Exempelvis bör kvalitetsmål för godstrafiken sättas inte bara för rättidighet
utan också för transporttid, till exempel i form av medelhastighet.
En del åtgärder behöver lyftas fram tydligare
Flera deltagare framhöll bättre bytespunkter som en viktig del i att höja kvaliteten i
kollektivtrafiken. Detta kan i sig omfatta många typer av åtgärder i alla steg enligt
fyrstegsprincipen.
Vikten av dubbelspår längs hela Västkustbanan underströks också av flera deltagare,
även av kommuner som inte är direkt berörda. Hela sträckan Ängelholm–
Helsingborg bör beskrivas som ett projekt, och i det sammanhanget är det angeläget
att komma vidare med planeringen för etappen Maria–Knutpunkten.
När det gäller stationsnära bebyggelse identifieras buller- och riskfrågor som betydande hinder. Här behövs en mer konstruktiv bedömningsmodell med samsyn från
kommuner, Trafikverket och länsstyrelser.
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1.4

Tidigare planeringsarbete

Se tabell nedan för en sammanställning av pågående objekt i Västkuststråket som ska
slutföras samt nya objekt som förväntas påbörjas under 2010-2021.
I Göteborgsregionen sker bland annat en utveckling av kollektivtrafiken inom ramen
för satsningen K2020 och Västsvenska paketet, i vilket Västkustbanan och väg E6
innefattas. I Halland pågår och planeras utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår samt utvecklingen av resecentra.
I Skåne fortsätter infrastruktursatsningarna för att förbättra och förstärka Öresundsregionens roll som tillväxtmotor för södra Sverige. I åtgärdsplanen pekar regeringen
även ut särskilt viktiga stråk för näringslivets transporter och för arbetspendling; ett
av dessa är Västkuststråket.
Västkustbanans betydelse uppmärksammades av riksdagen för 25 år sedan. Beslut
fattades då om att hela sträckan skulle byggas ut till dubbelspår för att klara den
kommande trafikökningen såväl gällande gods- som persontrafik. Målet var en säkrare, effektivare och mer miljövänlig trafik.
Sedan beslutet om full utbyggnad av Västkustbanan fattades har delar av sträckan
byggts ut. Ett antal avsnitt är dock fortfarande enkelspåriga. Under planperioden
2010–2021 kommer samtliga kvarvarande etapper av dubbelspårsutbyggnaden påbörjas, med undantag för etappen Maria–Helsingborg.
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Figur 2: Pågående och planerad utbyggnad av Västkustbanan
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Utöver objekt i Nationell plan finns det objekt i Regional plan som presenteras nedan.
Trafikslag

Stråk

Objekt

Typ av åtgärd

Klar

2012

NATIONELL PLAN
Järnväg

Västkustbanan

Förslöv–
Ängelholm

Dubbelspår

Järnväg

Västkustbanan

Landskrona

ATC-ö

Järnväg

Västkustbanan

Tunnel genom
Hallandsås

Nybyggnation/dubbelspår

Järnväg

Västkustbanan

Ängelholm

Funktionsanpassning av
resecentrum

Järnväg

Västkustbanan

Södertunneln
Helsingborg

Tunnel från Helsingborg
C till Helsingborgs bangård i söder.

Vilande

Järnväg

Västkustbanan

Ängelholm–
Maria

Dubbelspårsutbyggnad

2025

Järnväg

Västkustbanan

Varberg

Dubbelspår (tunnel) inkl.
resecentrum

2021

Järnväg

Västkuststråket

Västlänken

Tågtunnel under Göteborg

2028

Järnväg

Västkustbanan

Göteborg–
Kungsbacka

Längre plattformar för
pendeltåg

Järnväg

Västkustbanan

Arlöv–Flackarp

Fyrspår

2021

Väg

E6

Trelleborg–
Vellinge

Motorväg

2012

Väg

E6

Lomma S

Trafikplats

Väg

E6.01

Spillepengen

Trafikplats (infart vid
Malmö hamn)

Väg

E6.20

Söder/Västerleden

Ombyggnad Etapp 1

Väg

E4

Helsingborg

infart Helsingborgs
hamn

Väg

E6

Halmstad C, väg
25

Trafikplats (2 cirkulationer)

Väg

E6

Falkenberg C, väg
154

Trafikplats (2 cirkulationer)
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2015

Väg

E6

Falkenberg S, väg
150

Trafikplats (cirkulation)

Väg

E6

Varberg C, väg
153

Trafikplats (2 cirkulationer)

Väg

E6

Kungsbacka
S/Onsala

Trafikplats (cirkulationer
m.m.)

Väg

E6

Halmastad N,
Varberg C,
Kungsbacka S

Samåkningsparkeringar

Väg

E6

Varberg N

Sidoområdesåtgärder

Väg

E6

Flädie

Trafikplats (smärre objekt)

Väg

E6

Ängelholm

Trafikplats (smärre objekt)

Väg

Västkustsråket

Pendelparkeringar Kållered, Lindome, Hede

Utökade parkeringsplatser vid stationer och
busshållplatser

Väg

E6

Göteborg–
Kungsbacka

Trimningsåtgärder

Cykel

Helsingborg–
Göteborg

Kattegattleden

Cykelled

Kollektivtrafik

Västkuststråket

Halmstad resecentrum

Bussterminal

Järnväg

Västkustbanan

Västkustbanan
genom Varberg

Övriga åtgärder kring
stationen

Järnväg

Västkuststråket

Industrispår Falkenberg

Industrispår

Väg

Västkuststråket

Åsa station

Smärre trafiksäkerhetsåtgärder vid Åsa station

REGIONAL PLAN
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1.5

Anknytande planering

Denna studie har en tydlig koppling till följande studier:
•

Idéstudie Mölndalsåns dalgång. I samband med att Mölndals stad tar fram en
fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång arbetar Trafikverket med att
utreda framtida utrymmesbehov för infrastruktur för delar av dalgången.

•

Resecentrum i Halmstad (pågående), Halmstads kommun i samarbete med
Trafikverket och Jernhusen.

•

Förstudie Dubbelspår genom Varberg (pågående).

•

Förstudie Ny station i Åsa, Kungsbacka kommun (pågående).

•

Arbete med Pågatågsstationer i Barkåkra och Förslöv (Ängelholms respektive
Båstads kommun, pågående).

•

Projektering av Plattformsförlängningar på Västkustbanan Göteborg–
Kungsbacka (pågående).

•

Byggnation och projektering av tunnel genom Hallandsås, klart 2015.

•

HH-projektet - en planerad fast förbindelse över norra Öresund, mellan Helsingborg och Helsingör (utredningar).

•

Metro Malmö–Köpenhamn (utredning).

•

EU-projekt Coinco North som är en del av INTERREG IVA Öresund–
Kattegat–Skagerrak (pågående). Inom ramen för projektet bedrivs ett gränsöverskridande sam- och utvecklingsarbete mellan regionerna i korridoren
Oslo–Göteborg–Malmö. Projektet har som målsättning att med tåg minska
restiderna kraftigt mellan Oslo och Köpenhamn.

•

Regionala trafikförsörjningsprogram. På uppdrag av regeringen ska varje region ta fram ett trafikförsörjningsprogram.

•

Pendeltåg långsiktig fordonsplan (pågående). Syftar till att ta fram ett underlag för Västtrafiks kommande fordonsbeställningar för pendeltågslinjerna till
Alingsås, Kungsbacka och Älvängen samt för regionaltågen på Södra Bohusbanan. I projektet ska framtida trafikeringsalternativ utredas och därigenom
ska man komma fram till framtida fordonsbehov.

•

Tågstrategi 2035 (pågående). Ett projekt som drivs av Västra Götalandsregionen där Västtrafik och Trafikverket ingår som samarbetspartner. Syftet med
projektet är att ta fram en långsiktig strategi för hela Västra Götalandsregionens tågtrafik.

•

Tågstrategi 2037. Skånetrafikens långsiktiga strategi för Skånes tågtrafik.
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•

Idéstudie Spår 2050. Framtida tågsystem och bebyggelsestruktur i en långsiktigt hållbar region kring Göteborg. Diskussionsunderlag för fortsatt regional
planering, 2006−05−10, Banverket.

•

IBU-Öresund. Avslutat EU-projekt om infrastruktur och stadsutveckling i Öresund.

•

Trafikverkets kapacitetsutredning.

•

Åtgärdsvalsstudie med fokus på steg 1-3-åtgärder i stråket Malmö–Lund (under uppstart).

1.6

Övergripande syfte med de åtgärder som studerats

Det övergripande målet är att bidra till en långsiktigt hållbar och samhällsekonomiskt
effektiv transportförsörjning i Västkuststråket.
Syftet med studien är att få en helhetsbild av Västkuststråkets framtid med koppling
till markanvändningsplanering, hela transportsystemet och alla trafikslag. Projektet
syftar också till att i tidigt skede och inför kommande åtgärdsplanering ta fram ett
planeringsunderlag för transportinfrastrukturen i stråket.
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2 Avgränsningar
2.1

Geografisk avgränsning

Studien är avgränsad till Västkustbanans och
väg E6:s trafikering och infrastruktur mellan
Göteborg och Malmö. Av funktionella skäl inkluderas även järnvägsstråket Åstorp–Malmö
(del av Godsstråket genom Skåne) samt Södra
stambanan mellan Lund och Malmö. Stråket
studeras i relation till övrig transportinfrastruktur och trafikering. Samordningen och relationerna mellan de nationella, regionala och lokala
trafiksystemen beskrivs och utreds översiktligt.

2.2

Avgränsning av innehåll och
omfattning

Studien ska föreslå åtgärdskombinationer men
inte ersätta den formella planeringsprocessen
enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg.
Studien omfattar inte den lokala trafiken och
infrastrukturen inom exempelvis Göteborg och
Malmö.
Kapacitetssituationen på järnvägen har studerats mer i detalj genom en trafikeringsanalys.
Detta motiveras genom att kapacitetssituationen på Västkustbanan är väsentligt mer ansträngd än på E6.
Åtgärder som inte hanteras av inblandade parter (som exempelvis kräver ändrad lagstiftning) har tonats ner. Dessa åtgärder kan ha
stor effekt och finns också redovisade men ingår inte i de åtgärdspaket som föreslås.

2.3

Tidshorisont för åtgärders genomförande

Studien tar sikte på tre tidshorisonter: kort sikt (2010–2021), medellång sikt (2021–
2030) och lång sikt (2030–2050). Åtgärder kommer att föreslås för perioden fram till
2030, däremot inte för perioden 2030-2050. Studien har framförallt utgått från be21

fintligt transportsystem när det gäller att föreslå åtgärder, med
fyrstegsprincipen som utgångspunkt.
Innevarande planperiod är en naturlig tidshorisont. Åren 2030
och 2050 förekommer i såväl Trafikverkets kapacitetsutredning som i EU:s vitbok.

3 Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar och mål för
åtgärder
3.1

Behov, brister, problem och intressenter

Befolkningen i Västkuststråket har ökat kraftigt sedan 1990-talet, vilket gör området
till ett av Sveriges starkaste tillväxtområden. Befolkningstillväxten har varit stor i
kommunerna närmast Göteborg och Malmö. De kustnära orterna i Halland har generellt upplevt en större procentuell befolkningstillväxt, jämfört med orter lokaliserade
inåt landet, särskilt under senare år.

Figur 3: Befolkningsförändring i kommun, 99-09, procent
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Sedan Öresundståg började trafikera Väskustbanan har antalet tågavgångar ökat med
50 procent och det mellanregionala resandet med 40 procent. Kollektivtrafikens
marknadsandel i förhållande till biltrafiken beräknas vara cirka 25 procent för Västkuststråket. Väg E6 är den mest betydelsefulla korridoren för transporter av gods i
och genom Västkuststråket. De största godsflödena på järnväg i stråket, mätt i volym
börjar och slutar i Halmstad. Vägtransporterna är således helt dominerande i stråket.
Vid en fortsatt befolkningstillväxt bedöms transportefterfrågan öka kraftigt. Det finns
dels ett behov av snabba och effektiva kommunikationer mellan Västsveriges två
största regioner, dels ett behov av att utveckla kommunikationerna mellan viktiga
mellanmarknader (städer och tätorter) i stråket. Godstransporter bedöms också öka,
särskilt om trenden mot ökad import och export håller i sig.
Efterfrågan av långsiktigt hållbara transporer bedöms som stor. Västkuststråkets är
transportintensivt och för att utvecklingen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt behöver transportsystemet förändras. Koldioxidutsläpp från transporter utgör en betydande del av Sveriges totala utsläpp och transportsektorn kommer därför behöva bidra till den drastiska utsläppsminskning som krävs för att begränsa den globala temperaturökningen till två grader. Riksdagen har satt upp ett mål om begränsad klimatpåverkan och Trafikverket har konstaterat att [planeringsunderlag för begränsad
klimatpåverkan, kapacitetsutredningen] effektivare fordon, bränslen och infrastruktur inte är tillräckligt för att klara transportsektorns bidrag till detta mål. För att nå
målet måste den tekniska utvecklingen kombineras med ett transportsnålt samhälle
som innebär ungefär 20 procent minskad biltrafik jämfört med i dag.
Denna studie är trafikslagsövergripande och omfattar ett stort geografiskt område,
vilket skapar förutsättningar för en mer samordnad långsiktig och hållbar planering.
Studien är ett kunskaps- och planeringsunderlag för beslut och prioritering innan de
fysiska planeringsprocesserna tar vid. Denna studie leder således till en effektivisering av framtida planeringsprocesser för att klara framtida utmaningar och mål. Föreslagna åtgärdskombinationer för en hållbar utveckling av stråket kommer förhoppningsvis att bidra till ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur och en utveckling av hela Väst- och Sydsverige.
Intressenter och aktörer
Projektet har en referensgrupp med aktörer och intressenter, se förstasidans insida.
Andra intressenter och aktörer som är berörda men som inte har medverkat i studien
är bland annat följande; hamnarna, forskarvärlden, länsstyrelser, intresseföreningar,
näringsliv, boende i stråket samt berörda kommuner i Västra Götaland, Halland och
Skåne. Mer information om arbetsprocessen och organiseringen av arbetet finns i den
processanalys som har genomförts av projektet Västkuststråket, som en uppsats inom
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ramen för kursen kvalificerad processledarutbildning vid Kungliga tekniska högskolan Stockholm 2011.

3.2

Befintliga förhållanden och utveckling

Persontransporter och ortsstruktur
I Västkuststråkets norra delar har närheten till Göteborg och de goda pendlingsmöjligheterna i form av Västkustbanan och E6 bidragit till att Varberg, Kungsbacka,
Mölndal, Kållered och Lindome har utvecklats till stora pendlingsorter med god tillgänglighet till Göteborgs arbetsmarknad. Göteborgsregionen har en i stora stycken
monocentrisk struktur. Göteborg är den självklara kärnan och målpunkten för inpendlare. Stråket från Göteborg ner mot Kungsbacka utgör därmed ett mycket starkt
pendlingsstråk.
Pendlingsstråken i södra Halland består i huvudsak av rörelser mellan centralorter
inom regionen och till Göteborg men är i större utsträckning fördelad på flera trafikslag. Hallands ortsstruktur liknar ett pärlband med ett antal jämnstora orter längs
kusten; Halmstad, Falkenberg och Varberg med flera. Halland delas mellan två lokala
arbetsmarknadsregioner, Halmstad och Göteborg (SCB 2009). Pendlingen mellan
Skåne och Halland över regiongränsen är mycket begränsad vilket kan bero på att
Skåne och Halland inte har integrerats på grund av historia, administrativa gränser
och fysiska hinder (Hallandsåsen).
Skåne skiljer sig från Halland och Västra Götaland genom sin polycentriska eller flerkärniga ortsstruktur. Pendlingen är även stor mellan de olika kärnorna, och en effekt
av detta är att pendlingsströmmarna är dubbelriktade, vilket ger ett jämnare flöde i
bägge riktningarna och över dagen. De starka resandestråken finns i de västra delarna av Skåne och är tydligt koncentrerade till tre huvudstråk som förbinder området
Köpenhamn–Malmö–Lund med Helsingborg–Landskrona, Hässleholm–
Kristianstad och Ystad. Längs Västkuststråket i Skåne utgör Malmö, Lund och Helsingborg de starka kärnorna som även ingår i samma lokala arbetsmarknadsregion
(SCB 2009). De flesta pendlingsresorna i Skåne som helhet sker med bil, men i Västkuststråket är tågförbindelserna mycket viktiga. Busspendlingen är särskilt stor i omlandet runt Malmö och Helsingborg.
Köpenhamn kan ses som ännu en regional kärna i Öresundsregionen med betydande
inpendling från Skåne.
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Figur 4: Karta över pendlingsmönster mellan kommuner

Godstransporter
Västkuststråket har identifierats som ett av Sveriges strategiskt viktiga godsstråk med
fortsättning in i Norge i den statliga utredningen Strategiska godsnoder i det svenska
transportsystemet (SOU 2007:59). Stråket ingår även i det transeuropeiska nätet för
transporter (TEN-T) samt utgör en del av den nordiska triangeln (transportstråket
mellan de nordiska huvudstadsområdena).
Godsflöden i Västkuststråket går mellan de stora befolkningscentrumen, med deras
konsumtion och produktion som driver flödena. Väg E6 och Västkustbanan fyller
mycket viktiga funktioner för transporter av gods till, från och genom Västra Götaland, Halland och Skåne.
Väg E6 är den mest betydelsefulla korridoren för transporter av gods i Västkuststråket. Det stora godsflödet på järnväg mellan Skåne och övriga Sverige går istället via
Södra stambanan.
De stora godsflödena på järnväg i stråket, mätt i volym, börjar och slutar i Halmstad.
Endast en mindre del går på järnväg hela vägen mellan någon av de skånska start25

eller målpunkterna, och Göteborg. En stor andel av järnvägstransporterna utmed
Västkustbanan består av högförädlat gods som transporteras som kombitransporter
till och från Göteborgs hamn. I Göteborg fördelar sig godsflödena på järnväg mot
mellersta och norra Sverige samt Norge.
För godsflödena på väg söderifrån är det hamnarna i Trelleborg och Helsingborg som
är de stora noderna. Från Danmark kommer fler lastbilar via Helsingborg än via Öresundsbron. Av lastbilstransporterna via Öresundsbron dominerar målpunkter inom
Skåne medan transporter från hamnarna till stor del består av transittrafik. Transittrafiken på lastbil via de skånska hamnarna och Öresundsbron går oftast väg E6 på
sträckan Trelleborg–Malmö–Helsingborg. I Helsingborg fördelar sig flödena jämnt
mellan väg E6 mot Göteborg och väg E4 mot Stockholm. Godsflöden på lastbil från
Ystad hamn går till stor del (cirka 70 procent) in i Västkuststråket via väg E65.
Sammantaget är en mycket stor andel (cirka 80 procent 2001, 2005) av de totala
godstransporterna på både väg och järnväg via hamnarna i Skåne (och Blekinge)
transittrafik. Även Halland har en stark funktion för transittrafiken i stråket, genom
dess lokalisering mellan två storstadsregioner och som även har flera hamnar för import.
Sjötransporterna går huvudsakligen inte i själva Västkuststråket, utan hamnarna fyller i stället en funktion som noder för utrikes godstransporter. Hamnarna är viktiga
mål- och utgångspunkter i stråket för godstransporter på väg E6 och Västkustbanan.
Göteborg, Malmö och Helsingborg har i detta sammanhang en stark fördel genom att
flera europavägar möts i orterna.
Även flygplatserna utgör noder för godstransporter i Västkuststråket. Skillnaden mellan transporter på väg, sjö och järnväg är dock att det transporteras mer högvärdiga
varor med flyg medan volymerna är mer blygsamma. Postflyg utgör en stor andel av
flyggodset. Den typen av gods är generellt beroende av snabba transporter. Ungefär
hälften av allt flyggods i Sverige körs med lastbil till flygplatser utanför Sverige, och
trafikerar därmed Västkuststråket.
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–

Figur 5: Godstransporter per transportslag, Källa: Rapporten Tilvekstkorridoren Oslo Karlstad
Stockholm, karta framställd av Ramböll

–

Tidigare utpekade funktioner i transportsystemet
Det kan konstateras att stråket är en betydelsefull korridor för tillgången till viktiga
målpunkter i form av arbetsplatser, flygplatser, utbildning, nöjen med mera, och har
samtidigt en central funktion för de lokala arbetsmarknadernas storlek och förmåga
till att expandera. Stråket har en viktig funktion, se även delrapport 1. Följande funktioner har identifierats:
•

för arbetspendling och resor för studier, särskilt inomregionalt

•

för tjänsteresor (även till flygplatserna)

•

för fritidsresor och turism

•

för transittrafik och för långväga gods mellan kontinenten och Norge/Värmland (väg, även järnväg)/norra Sverige (råvaror)

•

som målpunkt för insatsvaror och konsumtionsvaror till storstadsregionerna
Göteborg och Malmö.
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3.3

Referensalternativ

Referensalternativet utgår från de prognoser för trafikutvecklingen fram till 2030 och
2050 som tagits fram inom ramen för kapacitetsutredningen 1. Prognoserna ska i första hand ses som en indikation på vilken utveckling som kan förväntas om inga åtgärder utöver nuvarande planer genomförs. Prognoserna utgår därmed också från att
inga nya politiska beslut tas om åtgärder för att till exempel dämpa eller styra efterfrågan med hänsyn till miljö- eller tillgänglighetsmål. Se sidan 38 och framåt för beskrivning av referensalternativet.

3.4

Mål för åtgärder

Av förklarliga skäl finns i dag inga målbeskrivningar som gäller för hela Västkuststråket som helhet. Västkuststråket som ett geografiskt begrepp innefattande stråket från
Göteborg ner till Malmö kan inte sägas vara vedertaget hos en bred allmänhet. En
bärande tanke bakom detta arbete är att utvecklingen av orter och infrastruktur i
stråket gynnas av ett helhetsperspektiv.
Utifrån de identifierade målen i regionala systemanalyser med mera, och efter samråd med referensgruppen, föreslås följande mål eftersträvas i utvecklingen av Västkuststråket. En utgångspunkt har också varit de förutsättningar som råder för stråket. Flera av målen harmonierar också medvetet med de nationella transportpolitiska
målen (se även delrapport 1, Trafikslagsövergripande nulägesbeskrivning).
Målen är valda för att de i flera fall går att ställa mot varandra och att en fortsatt diskussion om målavvägning därför är möjlig.
Minskad miljöpåverkan från transporter
Samtidigt som både gods- och persontransporter bidrar till ökad samhällsnytta medför de även negativa konsekvenser. En av de största utmaningarna för transportsektorn är i dag att begränsa sektorns emissioner. Detta förutsätter ett transporteffektivt
samhälle samt förändrad bränsleförbrukning. Detta måste kompletteras med en rad
andra åtgärder och förhållningssätt för att nå miljömålen.
En transportsnål bebyggelsestruktur
Att planera transportsnålt innebär att åstadkomma dels funktionsblandade samhällen med korta avstånd till arbetsplatser, skola och service, dels god tillgänglighet med
kollektivtrafik, till fots samt med cykel. Bebyggelseplaneringen bör eftersträva att i så

1

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050. Trafikverket
2012:100.
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hög grad som möjligt utnyttja befintlig infrastruktur för att minimera behovet av ny
infrastruktur som i sin tur alstrar fler transporter.
Ökad kollektivtrafikandel
I takt med att storstäderna ökar i attraktivitet och befolkningsantal krävs att en ökad
andel av de totala resorna sker med kollektivtrafik. I dag har vi i Malmö och Göteborg
en begynnande och på sikt allvarlig och tillväxthämmande trängselproblematik som i
sig även orsakar allvarlig miljöpåverkan. Även kommunernas förtätningsambitioner
kräver att befolkningstillväxten till stor del kan försörjas med kapacitetsstark kollektivtrafik.
Effektiva godsflöden i, förbi och genom stråket
Godstransporternas betydelse för samhället kan inte nog understrykas vare sig från
ett företagsekonomiskt eller nationalekonomiskt perspektiv. Godstransporterna möjliggör konsumtion, tillväxt och välstånd. Godsflöden som har start- och målpunkter i
stråket, såväl som de som passerar genom måste hanteras. Oavsett om de går i, förbi
eller genom är godstransporterna oftast mellanregionala. Ett energieffektivt godsflöde är nödvändigt med tanke på transporternas miljöpåverkan och i framtiden sannolikt ökade energikostnader.
Förbättrade mellanregionala persontransporter
Förbättrade mellanregionala persontransporter kan bidra till en mer balanserad regional utveckling i hela stråket samt en regionförstoring som medför en större arbetsoch bostadsmarknad.
Förbättrade inomregionala persontransporter
Goda förutsättningar för arbets-, studie-, tjänste- och fritidsresor är viktigt för att
matcha tillgång och efterfrågan på arbets- och bostadsmarknaden. Det finns en stor
efterfrågan på utökade och förbättrade inomregionala persontransporter. Efterfrågan
på utökade och förbättrade inomregionala transporter måste emellertid ur ett större
regionalt och nationellt perspektiv balanseras med kravet på goda mellanregionala
transporter.
Målavvägning
Det finns en tidsdimension när det gäller målavvägning. Inom en viss tidshorisont
med finansiella och andra begränsningar kan en målavvägning behöva göras. På
längre sikt behöver inte målen stå i motsats till varandra och har därför större möjlighet att uppnås.
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Följande är exempel på där en avvägning mellan målen kan behövas.
Målavvägning mellan transportslagen, gods och person. Exempelvis tillgängligheten
till godsnoder (hamnar, terminaler, bangårdar) gentemot persontrafik som ska till
stadskärnan.
Regionintegrering eller förstoring? Förbättra tillgängligheten mellan regioner eller
inom regionen? Fler tågstopp på Västkustbanan eller snabbare trafik mellan stora
orter?
Exempel på när och var det är svårt att få hög måluppfyllelse på samtliga mål
•

högtrafiktid

•

externa köpcentra

•

utbredd bebyggelse, ”Urban sprawl”

•

tunga genomfartsstråk med järnväg och väg, buller och farligt gods.
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4 Alternativa lösningar
4.1

Tänkbara åtgärdstyper

Målinriktad planering
Planering betyder per definition att systematiskt och målinriktat agera för att uppnå
framtida mål. En viktig utgångspunkt har därför varit att de åtgärdstyper som tas
fram ska syfta mot de uppsatta målen för Västkuststråket.
Fyrstegsprincipen
För varje behov som uppkommer inom transportsektorn används inom Trafikverket
den så kallade fyrstegsprincipen vid analys av möjliga åtgärder. Även många kommuner har som policy att följa denna princip.
Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån
en helhetssyn och att hitta bästa åtgärder för att lösa problem eller brister i transportsystemet. Det är viktigt att analyserna genomförs i ett tidigt skede i planeringen innan åtgärderna har valts. Tänkbara åtgärder ska analyseras i följande fyra steg:
Steg 1 – åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt
Steg 2 – åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon
Steg 3 – begränsade ombyggnadsåtgärder
Steg 4 – nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
Även om namnet, liksom vanliga illustrationer av fyrstegsprincipen, indikerar ett sekventiellt synsätt bör den i sin praktiska tillämpning snarare ses som en princip eller
förhållningssätt för transportsektorns planering 2.
Den största nyttan av de två första stegen i fyrstegsprincipen (steg 1 och 2) får man
om man beaktar och tar hänsyn till trafikkonsekvenserna och transportefterfrågan
redan när man fattar beslut om andra samhällsplaneringsfrågor som till exempel lokalisering av verksamheter eller bostäder.

2

Bland annat Trafikanalys granskning av användningen av fyrstegsprincipen (Fyrstegsprincipen – Infrastrukturplaneringens nya
Potemkinkuliss?, SIKA rapport 2005:11) visar på just behovet av att användningen på ett bättre sätt genomsyrar planeringen såsom
ursprungsintentionen, för att principen ska få reell genomslagskraft.
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3

Figur: Tankemodell för fyrstegsprincipens praktiska användning. Bearbetning från ursprunglig källa .

Steg 1 och 2 kan visserligen även handla om kunskapshöjande eller attitydpåverkande
åtgärder som kan komplettera och effektivisera befintlig eller planerad infrastruktur
– men steg 1 och 2 har störst potential i samhällsplaneringsskedet där grunden för en
hållbar transportförsörjning läggs.
En poäng med tankarna bakom fyrstegsprincipen är att man kontinuerligt i samhällsplanerarprocessen (i vidare bemärkelse än enbart transportplanerarprocessen)
aktivt bör arbeta med att minska beroendet av motoriserade transporter, prioritera
hållbara färdsätt och se till att effektivt utnyttja befintliga system och kapacitet. Gör
man det minskar behovet av investeringar för både ombyggnad och nyinvesteringar.
Med effektiv hantering och utnyttjande av åtgärder (planering) enligt steg 1 och 2
även utanför transportsektorn minskar alltså frekvensen av åtgärder enligt steg 3 och
4, vilka främst belastar transportsektorn.
Utformning av och investeringar i infrastruktur är med andra ord starkt beroende av
åtgärder och planering utanför transportsektorn och dess specifika planeringsprocess. Därför ingår i denna studie inte bara åtgärder som Trafikverket direkt råder
över, eller ens är en direkt del av transportsystemet. Studien tar ett bredare grepp och
omfattar många olika typer av åtgärder med stor påverkan på transportsystemets utveckling, även om de normalt hanteras utanför transportsektorn.

3

Stafettbeskrivning för bättre målstyrning i planeringen, Trivector rapport 2010:57.
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Utgångspunkter för val av åtgärder i studien
Målinriktad planering och fyrstegsprincipen har varit bärande begrepp vid urval av
tänkbara åtgärder. Praktiskt har det inneburit att åtgärder till att börja med har tagits
fram med fokus på ett mål i taget, för vart och ett av de sex identifierade målen för
Västkuststråket. Dessutom har åtgärderna för respektive mål kategoriserats efter de
fyra stegen i fyrstegsprincipen.
Totalt sett har över 200 tänkbara åtgärder för Västkuststråket identifierats (se bilaga), varav 40 procent kan kategoriseras som steg 2-åtgärder och resten är jämnt fördelade (20 procent vardera) på steg 1, 3 och 4.
Tänkbara åtgärdstyper på en övergripande nivå (utanför denna studie)
Några av de identifierade åtgärderna är sådana att de inte är specifika för Västkuststråket, utan ligger snarare på en högre beslutsnivå och påverkar i många fall transportsystemet i hela Sverige. Inte sällan krävs ny lagstiftning. Denna typ av åtgärder
har inte studerats djupare inom ramen för denna studie, trots att flera av dem sannolikt har mycket stor betydelse för utsikterna för att nå de uppsatta målen. Särskilt viktiga är denna typ av åtgärder för målet om minskad miljöpåverkan från transporter.
För att kunna genomföra denna typ av åtgärder krävs en stabil politisk grund med en
gemensam målbild samt att man utifrån denna genomför nödvändiga förändringar av
styrmedel och regelverk 4.
Exempel på åtgärdstyper som identifierats som potentiellt viktiga för måluppfyllelsen
i Västkuststråket, men som inte studerats vidare i detta sammanhang med tanke på
att de ligger på en mer övergripande nivå, är följande:

4

•

ändrad skattelagstiftning/avdragsregler som gynnar gång-, cykel- och kollektivtrafik, till exempel avdrag för pendling med cykel

•

trafikregler i högre grad anpassade för cykling

•

olika momssatser för fysiska och digitala varor

•

högre miljöavgifter för flygresor/handel med utsläppsrätter för flygtrafiken

•

styrmedel för energieffektivare och tystare flygplan

•

tillstånd vid utökad verksamhet/ny verksamhet, transporternas miljöpåverkan
får större vikt vid tillstånd:

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till 2025 och utblick mot år 2050. Trafikverket
2012:101.
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o värdefull åkermark (till exempel klass 8-10) bör klassas som riksintresse
o externa handelsområden ska tillståndprövas enligt Miljöbalken (som
miljöstörande verksamhet)
o inför bindande/förpliktigande regionplanering i lagstiftningen
o tydligare krav på kollektivtrafikförsörjning vid nybyggnadsområden i
plan- och bygglagen.
•

ökade kostnader för att äga bil, fordonsskatt, eventuellt kompenserat av sänkta
avgifter för hyrbilar eller bilpool

•

differentiering av banavgifter

•

europeisk tågplanering/tidtabellsläggning med internationella godskanaler

•

europeiskt vägavgiftssystem/betalsystem (harmonisering).

4.2

Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar

För var och en av de identifierade åtgärderna har en grov bedömning av nytta i förhållande till kostnad gjorts med hjälp av en enkel bedömningsmodell. Nyttan har bedömts i form av åtgärdens potential för att bidra till måluppfyllelse för något av de
sex identifierade målen för Västkuststråket. I stället för kostnad används det vidare
begreppet genomförbarhet, som utöver kostnad även omfattar exempelvis organisatoriska hinder och graden av miljöprövningar och juridiska prövningar.
Bedömningen av bidrag till delmål respektive genomförbarhet har gjorts på en tregradig skala och utifrån det placerats in i en bedömningsmatris för att få en överblick
av vilka åtgärder som sannolikt är effektivast.
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Figur 6: Bedömningsmatris för en första utsortering av åtgärder

De åtgärder som bedöms ha en hög genomförbarhet (det vill säga bland annat låg
kostnad) och samtidigt högt bidrag till delmålet är givetvis intressanta för vidare studier, i första hand för att pröva om de även kan bidra till övriga delmål eller om de
tvärtom är kontraproduktiva för andra delmål. Ett exempel skulle kunna vara utbyggnad av fler körfält på E6, som sannolikt har viss potential till att bidra till målet
om förbättrade inomregionala persontransporter. Därmed skulle denna åtgärd, förutsatt att genomförbarheten bedöms ligga på en rimlig nivå, vara intressant för vidare
studier enligt bedömningsmodellen. När man sedan i nästa steg ser på hur åtgärden
påverkar övriga uppsatta mål, i synnerhet målet om minskad miljöpåverkan från
transporter, är påverkan snarare negativ.
Bedömningsmodellen är inte automatisk, det vill säga att den ger en vägledning om
vilka åtgärder som är effektiva men ger inget otvetydigt svar på vilka åtgärder som är
intressanta att studera vidare. Därför har urvalet av åtgärder gjorts, med stöd av bedömningsmodellen, gemensamt av representanter med olika expertområden från
Trafikverket, från de tre regionerna och med konsultstöd.
Urvalet av åtgärder täcker i detta skede in såväl järnväg och väg som luft- och sjöfart.
Urvalet täcker också in alla fyra stegen i fyrstegsprincipen, även om tyngdpunkten
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tack vare bedömningsmodellens uppbyggnad förskjutits mot en stor del åtgärder i
steg 1 och 2.

4.3

Potentiella effekter och konsekvenser

De åtgärder som bedömts som de effektivaste med avseende på respektive delmål har
i ett andra bedömningssteg prövats mot alla de sex uppsatta målen för Västkuststråket. Potentiella effekter och konsekvenser av åtgärderna beskrivs alltså som påverkan
på vart och ett av målen.
Indikatorer, precisering av målen
För att kunna göra bedömningen har indikatorer eller preciseringar tagits fram för
varje delmål.
Minskad miljöpåverkan från transporter
•

Ökad energieffektivitet. Minskad energiåtgång är en nyckel för att transporternas miljöpåverkan ska minska. Åtgärder som leder till ökad energieffektivitet bidrar därmed till målet om minskad miljöpåverkan från transporter.

•

Minskad klimatpåverkan. För 2050 har regeringen sedan tidigare målet att
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta innebär även att
utsläppen för den svenska transportsektorn bör vara nära noll. För 2030 har
Trafikverket gjort tolkningen att det innebär att vägtrafiken behöver minska
användningen av fossila drivmedel med 80 procent till 2030. Åtgärder som
bidrar till klimatmålet bidrar i många fall också till måluppfyllelse inom andra
miljökvalitetsmål och till förbättrad hälsa 5.

Transportsnål bebyggelsestruktur
•

Andel bebyggelse i bra kollektivtrafikläge. Om fler får möjlighet att bo och arbeta i närheten av goda kollektivtrafikförbindelser minskar bilberoendet. En
följd blir att många funktioner kan samlas kring kollektivtrafiknoderna, vilket i
sin tur leder till totalt sett minskat transportbehov. Tillgängligheten är också
helt avgörande om fler människor ska fås att välja kollektivt resande före bilen 6.

•

Funktionsblandning. Det finns en väldig hållbarhetspotential i den mångfunktionella staden 7.

5

Miljökonsekvensbeskrivning av kapacitetsutredningens förslag, delrapport. Trafikverket 2012:103.

6

Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet. Miljøministeriet, Forskningscentret for Skov & Landskab, By- og Landsplanserien Nr
18 • 2002.

7

I blandstaden. Länsstyrelsen i Skåne län 2008.
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Ökad kollektivtrafikandel
•

Fördubblad andel kollektivtrafik. Den svenska kollektivtrafikbranschen, inklusive de tre regionerna i Västkuststråket, har ett gemensamt mål att på sikt fördubbla kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna 8.

Effektiva godsflöden i och genom stråket
•

Ökad rättidighet. Rättidighet har identifierats som en av de viktigaste faktorerna för att förbättra och i förlängningen effektivisera godstransporterna.
Rättidighet är en avgörande aspekt i ett hela- godsets-resa-perspektiv där en
fungerande transportkedja är beroende av att tidtabeller med mera kan hållas
för varje del av kedjan (som ofta är multimodal).

Förbättrade mellanregionala persontransporter
•

Kortare restider och ökat utbud mellan regionala centrum. Med regionala
centrum avses städer med högre utbildning, kvalificerad sjukvård, omfattande
kommersiell service med mera. I Västkuststråket är Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Lund och Malmö regionala centrum. De mellanregionala resorna företas i första hand mellan dessa städer.

•

Ökad tillförlitlighet. Tillförlitlighet och punktlighet är mycket viktiga kvalitetsfaktorer.

•

Ökad nöjdhet med resorna. God reskvalitet är en del av begreppet förbättrade
mellanregionala persontransporter – livskvalitet även när man reser.

Förbättrade inomregionala persontransporter

8

•

Kortare restider och ökat utbud till regionala centrum. Med regionala centrum
avses städer med högre utbildning, kvalificerad sjukvård, omfattande kommersiell service med mera. I Västkuststråket är Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Lund och Malmö regionala centrum. De inomregionala resorna definieras i första hand som resor i stråket till dessa städer från respektive regionalt
centrums omland.

•

Ökad tillförlitlighet. Tillförlitlighet och punktlighet är mycket viktiga kvalitetsfaktorer.

•

Ökad nöjdhet med resorna. God reskvalitet är en del av begreppet förbättrade
inomregionala persontransporter – livskvalitet även när man reser.

Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken. Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik 2011.
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Bedömning av åtgärdernas påverkan på respektive mål
Utvalda åtgärders påverkan på respektive mål har bedömts grovt med hjälp av en
femgradig skala: stor negativ påverkan, liten negativ påverkan, ingen påverkan, liten
positiv påverkan respektive stor positiv påverkan.

Figur 7: Bedömningsmatris för respektive åtgärds bedömda påverkan på respektive delmål.

Backcasting – ytterligare en viktig grund för val av alternativ
Referensalternativet innebär en kraftig ökning av transportbehovet, dels på grund av
en stor befolkningsökning i ett av Sveriges starkaste tillväxtområden, dels på grund
av att resorna 9 och framförallt godstransporterna 10 ökar per person enligt prognoserna. Persontransportarbetet ökar med 40 procent. Ökningen av godstransporter är

9

Förutsättningar samt prognoser över persontrafikutvecklingen. Underlagsrapport till kapacitetsutredningen. Trafikverket 2012:111.

10

Godstransporter. Underlagsrapport till kapacitetsutredningen. Trafikverket 2012:119.
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ännu häftigare, 150 procent. 11 Referensalternativet bygger på prognoserna från kapacitetsutredningen. Referensalternativet innebär i princip en framskrivning av hittillsvarande planeringsfilosofi, vilket visar sig i så gott som oförändrade färdmedelsandelar.
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Figur 8: Beräknad utveckling av transportarbetet fram till 2050 i referensalternativet, för persontransporter (till vänster) och godstransporter (till höger, inkluderar inte sjöfart förbi stråket).

12

Referensalternativet innebär att de uppsatta målen inte kommer att nås. När det gäller målet om fördubblad kollektivtrafikandel är det uppenbart, men även andra mål
omöjliggörs i princip med den utveckling som förutspås i referensalternativet. Allvarligast är det för målet om minskad miljöpåverkan från transporter. Teknikutveckling
för energieffektivisering och förnybara energikällor kommer inte att vara tillräckligt
för att nå det uppsatta klimatmålet till 2030 13. Därför måste, parallellt med teknikutvecklingen, biltrafiken minska med 20 procent till 2030 för att klimatmålet ska
vara möjligt att uppnå 14. För lastbilstransporterna gäller att de inte får öka, även med
den förväntade tekniska utvecklingen av fordon och bränslen.

11

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder. Huvudrapport. Trafikverket 2012:100.

12

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder. Huvudrapport. Trafikverket 2012:100.

13

Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Trafikverket 2010:095.

14

Trafikverket 2012:100.
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Slutsatsen av detta blir att prognosen i referensalternativet inte är rimlig att utgå
ifrån, om man samtidigt vill att de uppsatta målen ska kunna uppnås. En bättre utgångspunkt är då så kallad backcasting, som innebär att målen får vara utgångspunkt
i planeringen. Planeringen utgår då helt enkelt från att målen kommer att nås.
Detta innebär att vi vid val av åtgärder för Västkuststråket ska utgå från en helt annan utveckling av transporterna. Målet om minskad miljöpåverkan från transporter
förutsätter som nämnts ovan att biltrafiken minskar med 20 procent till 2030 och att
lastbilstrafiken inte ökar. För att uppnå detta krävs en överflyttning till övriga trafikslag (i sin tur med utgångspunkt i målet om fördubblad kollektivtrafikandel). Att
åstadkomma hela förändringen med överflyttning är inte effektivt, utan åtgärderna
måste också syfta till att minska den totala efterfrågan på transporter.
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Figur 9: Transportarbetets utveckling fram till 2050 enligt backcastingmetoden, för persontransporter
(till vänster) och godstransporter (till höger, inkluderar inte sjöfart förbi stråket i nuläget). Målet om
minskad miljöpåverkan från transporter förutsätter att biltrafiken minskar med 20 procent till 2030 och
att lastbilstrafiken inte ökar.

En rimlig nivå på överflyttningen innebär ungefär en tredubbling av antalet kollektivresor i stråket, vilket stämmer väl överens med målsättningar i de regionala kollektivtrafikstrategierna 15. På godssidan är utmaningen sannolikt ännu större, med en

15

Se till exempel Tågstrategi 2037. Skånetrafiken 2008.
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mycket kraftig överflyttning till tåg och sjöfart. För vidare läsning, se kapacitetsutredningens underlagsrapport Godstransporter på Trafikverkets webbplats.
Mot bakgrund av denna analys bör åtgärdernas tyngdpunkt ligga på alternativ som
påverkar efterfrågan på transporter, både den totala efterfrågan och val av färdmedel.
För att kunna hantera överflyttningen krävs också kapacitetshöjningar i kollektivtrafiksystemet och i godstransportsystemet på järnväg och till sjöss. Vägtrafiken bör,
enligt målet om minskad miljöpåverkan från transporter, minska och därför bör behovet av kapacitetshöjande åtgärder på väg vara begränsat.

4.4

Uppskattning av kostnader för alternativen

Grov bedömning ingår i avsnitt 4.2.

4.5

Bedömd samhällsekonomisk nytta av alternativen

Grov bedömning ingår i avsnitt 4.2 och 4.3.

4.6

Utvärdering av alternativen, inklusive måluppfyllelse

Av de över 200 identifierade tänkbara åtgärderna (se bilaga) har ett drygt 40-tal åtgärder valts ut som intressanta alternativ, baserat på bedömd potential för måluppfyllelse. Urvalsprocessen av åtgärder har skett under flera workshoppar med arbetsgrupp och referensgrupp. Utvärderingen sammanfattas i nedanstående tabell, med
bedömning av påverkan på respektive delmål:
•

minskad miljöpåverkan från transporter (Miljö)

•

transportsnål bebyggelsestruktur (Bygg)

•

ökad kollektivtrafikandel (Koll)

•

effektiva godsflöden i, förbi och genom stråket (Gods)

•

förbättrade mellanregionala persontransporter (Mellan)

•

förbättrade inomregionala persontransporter (Inom).

Bedömningen av påverkan på respektive delmål görs på en femgradig skala:







stor positiv påverkan
liten positiv påverkan
ingen eller marginell påverkan
liten negativ påverkan
stor negativ påverkan.
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Även bedömningen av genomförbarhet (inklusive kostnad) redovisas i tabellen, där
*** står för hög genomförbarhet (och låg kostnad), ** står för medel och * står för låg
genomförbarhet (hög kostnad).
Åtgärd
Samverkan för bättre integrering av markanvändnings- och
infrastruktur och trafikplanering
Flexiblare hantering och bedömning av buller- och riskproblematiken i stationsnära
lägen
Flexibla arbetsplatser, till exempel lokala kontorshotell i
goda kollektivtrafiklägen,
uppmuntra arbetsgivare att
införa flexibel arbetsvecka,
uppmärksamma goda exempel
avseende differentierade arbets- och skoltider för spridning av transportbehovet
Samordnad varudistribution/innovativa logistiklösningar, till exempel genom
regional planering för lokalisering av omlastningsterminaler,
mindre standardiserade enhetslaster, koordinering av
varutransporterna inom städerna, företagssamverkan,
utveckling av e-handel med
leveranshubbar i varje bostadsområde
Förbättrad kunskap om hur
transportsystemet för gods
fungerar (statistik, transportvägar, start/målpunkter) –
förutsättning/underlag för att
ta fram andra åtgärder
Samverkan med transportköpare – informationsinsatser
och kunskapsspridning
Information om tillgång till
förnybara drivmedel (biogas,
etanol med mera)

Steg
1-2

Miljö

Bygg

Koll

Gods

Mellan

Inom

Genomf













**













**













**













**













**













***













***

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2
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Åtgärd
Marknadsföring av hållbara
färdsätt med konventionell
reklam och prova-påkampanjer
Resplaner för till exempel skolor och företag
Informationskampanjer och
utbildning om it för resfria
möten med mera
Inför bättre digitala hjälpmedel för att identifiera när och
hur man ska genomföra sin
resa för att göra den optimalt,
till exempel realtidsinformation om trafikläget
Oavbrutet god mobiltäckning i
kollektivtrafikstråk (även inuti
fordon)
Högre kvalitet i bytespunkter
Utökad turtäthet på kvällar,
senare sista avgång
Utveckla parkeringspolicy och
prissättning av parkeringsplatser i städerna
Differentierade plats- och tidsbundna avgifter på transporter, till exempel trängselskatt i
Göteborg och i Skåne eller
GPS-baserade vägavgifter
Bilpooler och lånecykelsystem
(särskilt i bytespunkterna,
samarbete med kollektivtrafikaktörerna, abonnemang kopplat till kollektivtrafikkort)
Samåkningssystem
Utbyggnad/förbättring av
pendlarparkeringar för bil
(helst gratis) och cykel (under
tak)
Förbättrade förutsättningar för
cykling, till exempel cykelparkering i byggnorm/detaljplaner, cykeluthyrning i kollektivtrafiknoder
Supercykelväg, Malmö–Lund,
Göteborg–Kungsbacka

Steg
1-2

1-2

Miljö

Bygg

Koll

Gods

Mellan

Inom

Genomf













***













**













***













**













***













**













**













**













**













***













**













***













***













***

1-2

1-2

1-2

1-4
1-2
1-2

1-2

1-2

1-2
3-4

3-4

3-4

43

Åtgärd
Variabla hastighetsgränser på
E6/E22
Omkörningsförbud lastbil/lastbil under vissa tider
Tillåta längre och tyngre lastbilar i vissa relationer
Trimning av vägar: ramper,
körfält samt justering av trafikplatser i Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö
Trimning av vägar: ITS, signaler
Separata bussfiler vid infarterna till större städer, där framkomligheten behöver säkras
Uppgradering av delar av befintlig bana till 250 km/tim
Pendlarkort på snabbtåg
Längre och mer platseffektiva
tåg (endast relevant i brist på
sittplats)
Tåg anpassade till befintlig
infrastruktur när det gäller
internationell trafik och hastighetskrav eller accelerationskrav i förhållande till planerade tidskanaler
Översyn av framtida godstrafik
och bangårdsanvändning i
stråket inklusive godsstråket
genom Skåne
Åstorp–Teckomatorp, fjärrblockering och nya/längre
mötesspår
Planskilda spårkorsningar i
Ramlösa
Regelbundna tidtabellagda
tidkanaler för godstrafiken på
järnväg genom stråket, minst
två i timmen, med dagens infrastruktur
Utredning av alternativa bussoch regionaltågsupplägg
Växlar i mitten på Helsingborg
C
Mötesstation mellan Helsingborg och Maria

Steg
1-2
1-2
1-2

Miljö

Bygg

Koll

Gods

Mellan

Inom

Genomf













***













***













***













**













**













**













**













**













**













**













***













**













**













**













***













**













**

3-4

3-4
3-4

3-4
1-2
2-3

2-3

1-2

3-4

3-4
1-2

1-2
2-3
3-4
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Åtgärd
Dubbelspår på hela Västkustbanan
Förbigångsspår mellan Falkenberg och Halmstad
Fler plattformsspår i Ramlösa
Fyrspår Flackarp–Lund (Högevall)
Ökad kapacitet Kungsbacka–
Göteborg för högre turtäthet
(partiellt fyrspår)

Steg
3-4
3-4
3-4
3-4

Miljö

Bygg

Koll

Gods

Mellan

Inom

Genomf













*













**













**













*













*

3-4
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5 Förslag till inriktning och rekommenderade
åtgärder
5.1

Beskrivning av övergripande inriktning

Utifrån bedömningen i avsnitt 4.6 har ett drygt 30-tal åtgärder identifierats som särskilt intressanta för inriktning av den fortsatta planeringen i Västkuststråket. Utgångspunkten är att effekten av kombinerade och samspelande åtgärder från alla steg
i fyrstegsprincipen är väsentligt större än effekten av enskilda åtgärder. Generellt kan
sägas att fokus ligger på åtgärder i steg 1 och 2 enligt fyrstegsprincipen. Parallellt med
dessa behövs infrastrukturåtgärder (steg 3 och 4) i främst järnvägssystemet – Västkustbanan. Detta ligger också i linje med slutsatserna enligt backcastingmetodiken i
avsnitt 4.3.
Först listas rekommenderade åtgärder samt vem som är huvudaktör för planering
och genomförande. Därefter bedöms måluppfyllelsen och slutligen beskrivs varje åtgärd för sig.

5.2

Rekommenderade åtgärder

Här redovisas rekommenderade åtgärder enligt fyrstegsprincipen.
Förslag till åtgärder för Västkuststråket
Prioriterade steg 1-åtgärder

Ansvar

Förbättrad kunskap om hur transportsystemet för
gods fungerar (statistik, transportvägar,
start/målpunkter) – förutsättning/underlag för att
ta fram andra åtgärder

Trafikverket, Trafikanalys

Samverkan för bättre integrering av markanvändnings-, infrastruktur- och trafikplanering (person/gods) i Västkuststråket

Kommuner, regioner, Trafikverket, länsstyrelser

Flexiblare hantering och bedömning av buller- och
riskproblematiken i stationsnära lägen

Kommuner, länsstyrelser, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket
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Prioriterade steg 2-åtgärder

Ansvar

Översyn av framtida godstrafik och bangårdsanvändning i stråket inklusive godsstråket genom
Skåne

Trafikverket

Oavbrutet god mobiltäckning i kollektivtrafikstråk
(även inuti fordon), effektivt nyttjande av restid

Kollektivtrafikmyndigheten,
operatörer

Samordnad varudistribution/innovativa logistiklösningar, till exempel genom regional planering för lokalisering av omlastningsterminaler,
mindre standardiserade enhetslaster, koordinering
av varutransporterna inom städerna, företagssamverkan, utveckling av e-handel med leverans- hubbar i varje bostadsområde

Transportbranschen, kommuner, Trafikverket

Utveckla parkeringspolicy och prissättning av parkeringsplatser i städerna

Kommuner

Högre kvalitet i bytespunkter

Kollektivtrafikmyndigheten,
kommuner

Bilpooler och lånecykelsystem (särskilt i bytespunkterna, samarbete med kollektivtrafikaktörerna, abonnemang kopplat till kollektivtrafikkort)

Kommuner

Marknadsföring av hållbara färdsätt i Västkuststråket med konventionell reklam och prova-påkampanjer

Kommuner, kollektivtrafikmyndigheten, operatörer

Tillåta längre och tyngre lastbilar i vissa relationer,
till exempel E6

Transportstyrelsen

Utredning av alternativa buss- och regionaltågsupplägg

Kollektivtrafikmyndigheten

Fler tidtabellslagda godskanaler

Trafikverket

Variabla hastighetsgränser på E6/E22

Trafikverket
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Prioriterade steg 3-åtgärder

Ansvar

Utbyggnad/förbättring av pendlarparkeringar för
cykel och bil

Kommuner

Åstorp–Teckomatorp, fjärrblockering och
nya/längre mötesspår

Trafikverket

Separata bussfiler vid infarterna till större städer,
där framkomligheten behöver säkras

Kommuner, Trafikverket

Förbigångsspår mellan Falkenberg och Halmstad

Trafikverket

Växlar i mitten på Helsingborg C

Trafikverket

Trimning av vägar och trafikplatser: ITS, signaler,
additionskörfält

Trafikverket

Prioriterade steg 4-åtgärder

Ansvar

Dubbelspår på hela Västkustbanan (kvarvarande
enkelspårssträckor)

Trafikverket

Supercykelväg, Malmö–Lund, Göteborg–
Kungsbacka

Kommuner, Trafikverket

Fyrspår Flackarp–Lund

Trafikverket

Ökad kapacitet Kungsbacka–Göteborg för högre
turtäthet (fyrspår)

Trafikverket

Planskild spårkorsning i Ramlösa

Trafikverket

Fler plattformsspår i Ramlösa

Trafikverket

Uppgradering av delar av befintlig bana till 250
km/tim

Trafikverket
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5.3

Måluppfyllelse - hur långt når vi?

Bedömning av de rekommenderade åtgärdernas påverkan på målen
Minskad miljöpåverkan från transporter
När det gäller målet om minskad miljöpåverkan från transporter har det konstaterats
(se avsnitt 4.3) att biltrafiken måste minska med 20 procent och att lastbilstrafiken
inte får öka.

30,0

30,0

25,0

25,0

20,0

15,0

×1,4

Bil
Buss
Tåg
Flyg

10,0

5,0

0,0
2010, beräknat
nuläge

Transportarbete (miljoner pkm/dag)

Transportarbete (miljoner pkm/dag)

En grov överslagsberäkning av respektive åtgärds potential visar att målet avseende
persontrafik är fullt möjligt att uppnå – om i princip alla rekommenderade åtgärder
genomförs. Detta ska jämföras med referensalternativet, som i stället innebär en ökning av biltrafiken med 40 procent.

20,0

×0,8

Bil

15,0

Buss
Tåg
Flyg

10,0

5,0

2030,
referensalternativ

2050,
referensalternativ

0,0
2010, beräknat
nuläge

2030*

2050*

Figur 10: Persontransportarbetets utveckling i referensalternativet (till vänster) respektive med de åtgärder som rekommenderas (till höger). Åtgärderna innebär att biltrafiken kan minska med 20 procent,
vilket är nödvändigt för målet om minskad miljöpåverkan från transporter.

En stor del av biltrafikminskningen sker genom överflyttning till kollektivtrafiken.
Ökningen av kollektivtrafikresandet är bara möjlig om kapaciteten i kollektivtrafiksystemet ökas i motsvarande grad (se beskrivning under rubriken Ökad kollektivtrafikandel nedan).
För godstransporterna är de rekommenderade åtgärderna i sig inte tillräckliga för att
lastbilstrafiken inte ska öka, även om man kommer en bit på väg. Det finns stora möj49

ligheter att minska miljöpåverkan genom att vägtrafiken blir effektivare och miljömässigt bättre, till exempel genom tyngre och längre lastbilar. För att nå ända fram
behöver åtgärderna kompletteras med reglering och ekonomiska styrmedel på en
övergripande nivå (se exempel i avsnitt 4.1).
Redan med dagens infrastruktur och trafikupplägg finns det potential att köra mer
godstrafik om godskanalerna nyttjas över hela dygnet. Följande är ett räkneexempel:
Vid en fördubbling av det genomsnittliga antalet godståg på sträckan Göteborg–
Malmö (från 17 tåg till 34 per dygn) kan cirka 850 000 ton gods per år flyttas över
från lastbil till tåg. 16 Det innebär en utsläppsminskning med cirka 15 000 ton koldioxid per år i Västkuststråket, vilket motsvarar koldioxidutsläpp för cirka 3000 personer boende i Sverige under ett år (cirka fem ton koldioxid per invånare och år). Ekonomiska styrmedel är en dock en förutsättning för en omfattande överflyttning från
lastbil till godståg.
Reglering och ekonomiska styrmedel är avgörande för måluppfyllelsen och har till
och med större potential, när det gäller att minska transportsektorns koldioxidutsläpp, än åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur och transportutbud. Detta
innebär inte att någon av dessa åtgärdskategorier är oväsentlig – för att nå målet om
minskad miljöpåverkan från transporter krävs såväl reglering och ekonomiska styrmedel som åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur och transportutbud, liksom arbete med energieffektivisering och ny teknik.
Sammanfattningsvis ger de rekommenderade åtgärderna ett väsentligt bidrag till målet om minskad miljöpåverkan från transporter, men för att nå ända fram behöver
åtgärderna kompletteras med reglering och ekonomiska styrmedel på en övergripande nivå.
Övergripande handlar det om ett avgörande vägval i svensk klimat- och transportpolitik. För att nå till exempel klimatmålet behöver väginvesteringar för biltrafik stå tillbaka för åtgärder som ökar kapaciteten i kollektivtrafiken och godstransporter på
järnväg och i sjöfart. Samtidigt behövs förändringar av styrmedel och regelverk som
stöder en sådan överflyttning.
En transportsnål bebyggelsestruktur
Flera av de rekommenderade åtgärderna bäddar för en mer transportsnål bebyggelsestruktur. Detta är i sin tur en tungt vägande faktor, åtminstone på lång sikt, för att
målet om minskad miljöpåverkan från transporter ska kunna uppnås. Det är också

16

Beräkningsexempel genomfört av Trafikverket gällande överflyttat gods från lastbil till tåg Göteborg–Malmö
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viktigt att notera att åtgärder för ett transportsnålt samhälle ger nytta även i många
andra avseenden.
En av de viktigaste punkterna för detta mål är att bebyggelseplaneringen måste stödja
de satsningar som görs på kollektivtrafiken. Detta borgar även för effektivt resursutnyttjande och skapar förutsättningar för att vidareutveckla kollektivtrafiken där förutsättningar för detta finns.
Ökad kollektivtrafikandel
Den överflyttning från bil till kollektivtrafik som krävs för att målet om minskad miljöpåverkan från transporter ska kunna uppnås innebär i praktiken en fördubbling av
kollektivtrafikandelen i stråket. En fördubbling av kollektivtrafikandelen innebär i sin
tur ungefär en tredubbling av antalet resor jämfört med i dag om man beaktar den
förväntade befolkningsökningen.
Ökningen av kollektivtrafikresandet är bara möjlig om kapaciteten i kollektivtrafiksystemet ökas i motsvarande grad. På järnvägssidan behövs både längre tåg och fler tåg
i timmen. Kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen är då nödvändiga för att målet
ska kunna uppnås. På sikt behövs fyrspår på delar av Västkustbanan närmast Göteborg och i Skåne.
Den kapacitetsanalys som ligger till grund för de rekommenderade åtgärderna på
järnvägssidan har utgått ifrån de regionala strategier och planeringsunderlag för tågtrafiken som finns i Skåne, Halland och Västra Götaland. Dessa bygger i sin tur på
ungefär en tredubbling av tågresandet, vilket stämmer väl överens med resultaten i
denna studie. Därmed bedöms de rekommenderade åtgärderna möjliggöra den resandeökning som krävs för målet om minskad miljöpåverkan från transporter.
Detta innebär inte att busstrafiken i stråket är överflödig. Tvärtom är förbättrad busstrafik utmed stråket nödvändig: dels som kapacitetsavlastning till järnvägen främst i
vissa delregionala resrelationer (till exempel kan högkvalitativ busstrafik vara ett alternativ till nya regionaltågslinjer), dels för att skapa ett sammanhängande kollektivtrafiksystem med attraktiva busslinjer som matar till det övergripande järnvägssystemet.
Effektiva godsflöden i, förbi och genom stråket
För att målet om minskad miljöpåverkan från transporter ska kunna nås måste hela
ökningen av godstransportvolymen framöver hanteras av järnvägen och sjöfarten.
Redan med dagens infrastruktur och trafikupplägg finns det potential att köra mer
godstrafik om godskanalerna nyttjas över hela dygnet och med tåglängder upp till
750 meter. För att detta ska ske kan det finnas behov för fler tågpendlar (kollektivtra51

fik för gods) mellan stora målpunkter i och utanför stråket. Reglering och ekonomiska styrmedel bedöms dock vara en förutsättning för att en omfattande överflyttning
från lastbil till godståg ska ske.
Om järnvägen ensam skulle hantera hela ökningen, krävs ännu häftigare kapacitetsökningar än de som finns med bland de rekommenderade åtgärderna (fyrspårsutbyggnader närmast Göteborg och fler mötes- och förbigångsspår på övriga sträckan).
Annars kommer målet om effektiva godsflöden inte att kunna nås. Överflyttningen
från lastbil behöver därför ske till såväl järnväg som sjöfart. Sjöfarten spelar alltså en
mycket viktig roll för måluppfyllelsen – dess förutsättningar och potential behöver
särskilt studeras vidare. Reglering och ekonomiska styrmedel bedöms dock vara en
förutsättning för en omfattande överflyttning från lastbil till järnväg och sjöfart.
Det är viktigt att komma ihåg att lastbil som regel utgör en nödvändig del i alla godstransportkedjor (oftast start- och slutkedjan). Siktet bör därför vara inställt mot att
underlätta överflyttning till järnväg och sjö i de långa relationerna.
Effektiva godsflöden är också beroende av fungerande landanslutningar till hamnarna i stråket, till depåer och terminaler. Många gånger behöver också väg- och järnvägsanläggningarna inom till exempel hamnarnas eget område förbättras för att
kunna hantera en ökad mängd gods. Fokus i denna studie har varit på förbindelserna
mellan noderna i stråket och inte på åtgärder i de specifika hamnarna, hamnbanorna,
bangårdarna med mera.
Förbättrade mellanregionala persontransporter
Med den kraftiga överflyttning till kollektivtrafik som förutsätts är de viktigaste faktorerna för detta mål förbättrad kvalitet och kapacitet i kollektivtrafiksystemet. Exempel på åtgärder som är viktiga för detta mål är god mobiltäckning i kollektivtrafikstråk, bättre komfort och service i kollektivtrafiken samt hastighetsuppgradering
av delar av järnvägen till 250 km/tim.
Förbättrade inomregionala persontransporter
På samma sätt som för målet om förbättrade mellanregionala persontransporter, är
de viktigaste faktorerna för målet om förbättrade inomregionala persontransporter
förbättrad kvalitet och kapacitet i kollektivtrafiksystemet. Exempel på åtgärder som
är viktiga för detta mål, utöver nödvändiga kapacitetsförstärkningar, är markanvändning som stödjer kollektivtrafiksatsningarna, utredning av alternativa buss- och regionaltågsupplägg samt separata bussfiler.
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Räcker det med bara vissa av de rekommenderade åtgärderna?
Endast steg 4-åtgärder
Rekommenderade steg 4-åtgärder ger framförallt en väsentlig kapacitetshöjning på
Västkustbanan. En sådan kapacitetshöjning genererar inte i sig någon ökning av kollektivresandet. Den förbättrade kvaliteten i form av turutbud, restid och punktlighet
som utbyggnaderna möjliggör kan däremot ge viss effekt.
Utan samspel med åtgärder i steg 1, 2 och 3 blir effekten emellertid väsentligt mindre
än den beräknade potentialen. Detta innebär också att kapacitetsförstärkningarna på
järnvägen blir överdimensionerade i förhållande till vilken efterfrågan på resor och
transporter som kan förväntas om steg 4-åtgärderna genomförs ”isolerat”.
Sammantaget ger endast steg 4-åtgärderna inte tillräcklig attraktivitet till kollektivtrafiken för att åstadkomma den överflyttning från biltrafiken som krävs med avseende på de uppsatta målen. Exempelvis ökar kollektivtrafikens marknadsandel i viss
mån, men når inte en fördubbling. Steg 4-åtgärderna ger inte heller någon minskning
av den totala transportefterfrågan i förhållande till referensalternativet (tvärtom kan
en viss ökning av den totala transportefterfrågan förväntas).
Inga steg 4-åtgärder utöver dubbelspår på Västkustbanan
Dubbelspårsutbyggnad på Västkustbanan innebär att kapacitet och kvalitet i tågtrafiken kan förbättras väsentligt. Denna utbyggnad, tillsammans med längre tåg, möjliggör ungefär en fördubbling av passagerarkapaciteten. Detta är ett stort kliv i riktning
mot de uppsatta målen, men på sikt otillräckligt.
Även om åtgärderna i steg 1, 2 och 3 genomförs så att efterfrågan på resor och transporter på järnväg ökar, räcker järnvägskapaciteten på sikt inte till för att kunna tillgodose denna efterfrågan. Trängseln i kollektivtrafiksystemet blir stor och som en
konsekvens av det åstadkoms ingen minskning av biltrafiken, även om ökningen inte
blir lika stor som i referensalternativet, cirka 20 procent i stället för 40 procent till
2050.
Slutsatsen är att rekommenderade åtgärder i steg 1, 2, 3 och 4 måste kombineras för
att komma i riktning mot de uppsatta målen. Endast steg 4-åtgärder ger inte den efterfråge- och beteendeförändring som krävs och endast åtgärder i steg 1, 2 och 3 ger
inte tillräcklig kapacitet och kvalitet i kollektivtrafiksystemet.
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5.4

Beskrivning av respektive åtgärd

Förbättrad kunskap om hur transportsystemet för gods fungerar
Beskrivning: Statistik, transportvägar, start/målpunkter – förutsättning/underlag
för att ta fram andra åtgärder. Varuflödesundersökningar i fält, till exempel vid inoch utfart vid viktiga hamnar – vart ska godset som lossas respektive lastas? Sammanställning av statistik och kunskapsunderlag. Ett lämpligt första steg är en uppdatering och påbyggnad av den undersökning som tidigare gjorts för Skåne och Blekinge 17. Sjöfartens förutsättningar och potential är särskilt viktiga att studera framöver.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Genom bättre kunskap kan effektivisering av transporter åstadkommas.
Kostnader för planering respektive genomförande: Uppskattningsvis cirka
5–10 miljoner kronor.
Tidsplan: Kan planeras och genomföras inom ett par år. Angeläget för fortsatt åtgärdsplanering och bör genomföras så snart som möjligt. Därefter bör regelbundna
uppföljningar göras.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket, länsstyrelser, regioner, Trafikanalys.

Samverkan för bättre integrering av markanvändnings-, infrastruktur- och trafikplanering
Beskrivning: En förbättrad samverkan i samhällsplanering i Västkuststråket möjliggör samordning av bebyggelse och trafik för transportsnål tillgänglighet och bättre
förutsättningar för åtgärder som minskar antalet resor med bil, längden på resorna
och behovet av att resa.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Medför lokalisering av bebyggelse i
kollektivtrafiknära lägen, förtätning för att skapa bebyggelsestrukturer som stödjer
attraktiv kollektivtrafik, vid nyexploatering i till exempel översiktsplanen utpekande
av vilka områden som får bebyggas med vilken typ av verksamhet, att etableringar av
besöksintensiva verksamheter bara tillåts på platser där god kollektivtrafikförsörjning kan garanteras. Ger minskad miljöpåverkan och ökad tillgänglighet för alla
grupper (också icke bilburna). Samhällsplanering har på nationell nivå uppskattats

17

Godstransporter genom Skåne och Blekinge. Vägverket 2006:109.
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kunna minska vägtransportsektorns koldioxidutsläpp med cirka 20 procent fram till
år 2020 18. Samordnad transport- och bebyggelseplanering kan generellt ses som en
förutsättning för att på längre sikt nå god effekt av åtgärder i transportsystemet. Till
exempel kan effekten av ett förbättrat kollektivtrafikutbud ökas om bebyggelseplaneringen samtidigt stödjer en förtätning nära stationer 19.
Kostnader för planering respektive genomförande: Administrativa kostnader.
Tidsplan: Kan påbörjas genast och beslutas inom ett år. Genomförandet tar längre
tid och effekterna blir till stor del märkbara först på lång sikt. Bör vara en kontinuerlig process och omfattar alla studiens tidshorisonter – 2021, 2030 och 2050.
Ansvariga aktörer/parter: Främst kommunerna, länsstyrelser/regioner, kollektivtrafikmyndigheter samt statliga myndigheter som Trafikverket. Inte minst handlar
det om integrering inom respektive organisation/myndighet – det vill säga i en
kommun i hela kedjan, från översiktsplan över detaljplan till bygglov och projektering.

Flexiblare hantering och bedömning av buller- och riskproblematiken i stationsnära lägen20
Beskrivning: Ersätta restriktioner mot stationsnära bebyggelse med användande av
värderingsunderlag enligt den så kallade stationsnära läge-modellen som värderar
både för- och nackdelar med stationsnära bebyggelse och gör en samhällsekonomisk
sammanvägning av dessa. Syftet med modellen är att ge bättre incitament för att med
god planering hantera nackdelar med stationsnära lägen och se stadsutvecklingen i
ett bredare perspektiv. Aspekterna som värderas i modellen är näringsliv och sysselsättning, resurshushållning, miljöpåverkan, tillgänglighet ur ett socialt perspektiv,
trygghet, säkerhet och buller.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Möjliggör förtätning i stationsnära
lägen vilket ökar tillgängligheten till kollektivtrafik inom gångavstånd för de boende
och verksamma och därmed gör kollektivtrafiken attraktivare som färdmedelsalternativ. Ökad kollektivtrafikandel bidrar till förbättrad tillgänglighet, också för grupper
som inte har tillgång till bil, samt till förbättrad trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Lik-
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Potential för överflyttning av person- och godstransporter mellan trafikslag. SIKA rapport 2008:10.
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Risk och nytta – kan man väga riskerna med stationsnära byggande mot samhällsnyttan? Trafikverket Publikation 2010:074.
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som för andra åtgärder som ökar kollektivtrafikresandet finns risk för ökad trängsel i
kollektivtrafiken om inte utbudet ökar.
Kostnader för planering respektive genomförande: Administrativa kostnader.
Tidsplan: 1–2 år. Effekterna blir till stor del märkbara först på lång sikt. Bör vara en
kontinuerlig process och omfatta alla studiens tidshorisonter – 2021, 2030 och 2050.
Ansvariga aktörer/parter: Kommuner, länsstyrelser.

Översyn av framtida godstrafik och bangårdsanvändning i stråket
inklusive godsstråket genom Skåne
Beskrivning: En långsiktig strategi behövs för hur godsbangårdarna i stråket och
särskilt i Malmö och Helsingborg ska användas. Detta är i sin tur avgörande för godstågstrafiken genom Skåne. Översynen kan även behöva omfatta kopplingen till godstransporter på lastbil (lastplatser, uppställnings- och rastplatser vid E6, terminaler).
När rollerna för respektive bangård och terminal är utstakade behövs en genomgång
av hur godsstråket genom Skåne ska trafikeras i framtiden, tillsammans med övriga
enkelspåriga järnvägar i västra Skåne. Trafikeringsanalysen behöver omfatta såväl
godstrafik som planerad Pågatågstrafik. Behovet av denna översyn har framkommit
genom den tidtabellsanalys för 2035 som genomförts inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Översynen förväntas medföra mycket
värdefullt underlag till infrastrukturplaneringen, till exempel avseende placering av
mötesstationer. Nyttan av investeringen kommer då att öka. I förlängningen medför
åtgärden ökad kapacitet på järnvägen, i första hand för godstrafiken.
Kostnader för planering respektive genomförande: Kostnaden beror på hur
omfattande översynen måste göras. Kostnaden är under alla omständigheter mycket
lägre än investeringskostnaden för de infrastrukturåtgärder som berörs.
Tidsplan: Bör genomföras inom en mycket snar framtid, eftersom planeringen för
upprustning av berörda banor är förhållandevis långt framskriden.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket, godstransportörer, näringslivet/terminal- och depåägare, Region Skåne, Skånetrafiken.
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Oavbrutet god mobiltäckning i kollektivtrafikstråk (även inuti fordon) 21
Beskrivning: Utbyggnad av mobiltelefonnätet (inklusive datatrafik) utmed Västkustbanan och eventuell förstärkning i fordonen.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: En komfort- och trivselhöjande faktor
för att öka kollektivtrafikresans attraktivitet och möjlighet att tillgodogöra sig
restiden för till exempel arbete. God mobiltäckning har i dag mycket stor betydelse
inte bara för arbetspendlare utan för alla resenärskategorier. Förutom ökad komfort
och trivsel möjliggör god täckning förbättrad realtidsinformation om kollektivtrafiken och eventuella störningar i denna.
Kostnader för planering respektive genomförande: På kort sikt innebär arbetet en ökad produktionskostnad. På längre sikt och i ett samhällsekonomiskt perspektiv bedöms nyttorna vara stora. Detta eftersom ökad komfort och trivsel väntas bidra
till ökade resenärsflöden.
Tidsplan: Oklart. Kartläggning av förutsättningarna behövs.
Ansvariga aktörer/parter: Kollektivtrafikmyndigheten, trafikoperatör, mobiloperatör. Även arbetsgivarna och fackföreningarna för diskussionen om restid kontra
arbetstid.

Samordnad varudistribution/innovativa logistiklösningar 22
Beskrivning: Innebär att varudistribution i större tätorter utgår ifrån omlastningscentraler i utkanten där samlastning sker för distribution till kund. Tänkbara åtgärder inom detta område är exempelvis regional planering för lokalisering av omlastningsterminaler, utveckling av mindre standardiserade enhetslaster, koordinering av
varutransporterna inom städerna, företagssamverkan, utveckling av e-handel med
leveranshubbar i varje bostadsområde.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Åtgärden bedöms kunna minska lastbilstrafikarbetet med (minst) sex procent i tätorter i närheten av en logistikpark (eller
cirka två procent av lastbilstrafiken totalt i tätort) till år 2020. Omlastningscentraler
påverkar omgivande miljö negativt. En ny omlastningscentral ökar störningarna från
trafiken lokalt. För transportköparna medför samordnad distribution tidsvinster i
och med färre leveranstillfällen per dag. Restriktioner för viss trafik (exempelvis mil-

21

Åtgärdskatalog för stråkstudie Oxelösund/Nyköping–Eskilstuna/Västerås. Trivector PM 2012:23.
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jözoner, tidsfönster för varuleveranser), ekonomiska styrmedel och IT (exempelvis
Electronic Data Interchange (EDI), GPS, mobil datakommunikation, ruttplanering
och trafikinformation) förstärker effekterna av åtgärden.
Kostnader för planering respektive genomförande: Administrativa kostnader. Kostnader för anläggande av samlastningscentral om sådan inte finns.
Tidsplan: 1–3 år. Bör därmed till stor del kunna genomföras till 2021 och därefter
fortsatt utnyttjande av etablerad struktur till 2030 och 2050.
Ansvariga aktörer/parter: De lokala transportföretagen, kommunerna och de
regionala myndigheterna för möjliggörande av omlastningscentraler. Själva den samordnade varudistributionen kräver samarbete mellan de lokala transportföretagen,
transportköparna och kommunen. För att nå potentialen som finns för samordnad
varudistribution i tätort krävs i första hand politiska styrmedel och ekonomiska incitament, till exempel i form av restriktioner som stränga miljökrav på fordon i tätortszoner. Dessa har kommunen samt riksdag rådighet över. Kommunerna kan vara en
viktig länk i startskedet, och drivkraft genom att genomföra åtgärden i egen verksamhet först. Statliga, kommunala och/eller regionala bidrag pekas ut som viktiga för att
främja igångsättande.

Utveckla parkeringspolicy och prissättning av parkeringsplatser i
städerna 23
Beskrivning: Innebär att parkeringsavgifter används för att begränsa efterfrågan på
parkeringsplatser och därigenom minska biltrafikens negativa effekter på de transportpolitiska målen. Exempel på utformning av åtgärden är höjd avgiftsnivå, högre
avgift på attraktiva tider och platser, endast korttidsparkering i city eller med avseende på fordonets miljöegenskaper, avgiftsbeläggning av subventionerade p-platser vid
arbetsplatser och tillämpning av existerande lagstiftning avseende skatteförmånen fri
parkering vid arbetsplatser.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Vilka effekterna blir beror på avgiftsnivåns storlek och i hur stort område som avgifterna införs 24. En ökning av parkeringsavgiften med 10 procent har enligt olika studier en genomsnittselasticitet på -0,3,
det vill säga minskar antalet bilresor med 3 procent 25. Ofta grundar sig dessa data på
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studier av arbetsresor och gäller därför framförallt för dessa 26. En ökad kostnad för
själva bilen eller parkeringen med 10 procent minskar bilinnehavet i ett hushåll med
4-10 procent. En årlig kostnad på 600 dollar (cirka 4 200 kr) för boendeparkeringen
kan förväntas minska bilinnehavet mellan 8 och 15 procent förutsatt att det inte finns
gratis parkering i närheten 27. Åtgärdens effekter kan förstärkas av samordning med
information samt övervakning och sanktioner av felparkering, integrering av parkeringsfrågor i planeringen till exempel vid exploateringar, begränsning av parkeringsytor som styrmedel, tillgänglighet till alternativa färdmedel med mera. Positiva synergieffekter kan förväntas om ökade parkeringsavgifter genomförs i kombination
med kollektivtrafikförbättringar 28.
Kostnader för planering respektive genomförande: Administrativa kostnader
samt kostnader för information och övervakning av efterlevnad.
Tidsplan: Går att planera och genomföra inom några månader.
Ansvariga aktörer/parter: Kommuner och fastighetsägare enligt lagen och förordningen om parkeringsavgift jämte trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter
med stöd av förordningen samt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Kommunerna och fastighetsägarna står för finansieringen av åtgärden. I de fall det redan
finns ett avgiftssystem påverkas inte de administrativa kostnaderna för detta. I de fall
parkeringen i dag är gratis, eller om det krävs förändrad utformning av befintlig avgift, uppstår kostnader för administrationen. Dessa kostnader kan dock uppvägas av
de intäkter som avgifterna genererar för till exempel kommun eller arbetsgivare.

Högre kvalitet i bytespunkter
Beskrivning: Standarden på och utbudet av goda bytespunkter är en viktig faktor
för kollektivtrafikens möjligheter att locka nya resenärer. Då många resor som görs
med kollektivtrafik omfattas av ett eller flera byten är utformningen av bytespunkterna avgörande för hur resan upplevs av resenärerna. Det handlar exempelvis om faktorer som väderskydd, belysning, gångavstånd inom terminalen, informationssystem,
städning, sittplatser, tillgång till service, trygghet, tillgänglighet till anslutningar med
andra trafikslag, utrymme för parkering för cykel- och bil, utrymme för bussar med
mera.
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Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Studier visar att resenärer värderar
ovanstående komfortåtgärder till cirka 10 procent av restaxan. Detta är i paritet med
minskad restid vilket innebär att komfortfrämjande åtgärder har stor potential att
öka antalet kollektivtrafikresenärer.
Kostnader för planering respektive genomförande: På kort sikt innebär arbetet en ökad produktionskostnad och även investeringsbehov i hållplatser och resecentra. På längre sikt och i ett samhällsekonomiskt perspektiv bedöms nyttorna vara
stora. Detta eftersom en ökad komfort väntas bidra till ökade resenärsflöden.
Tidsplan: Beror på åtgärd. 1–5 år, eventuellt längre om åtgärden kräver mer omfattande upphandling eller ombyggnad.
Ansvariga aktörer/parter: Kommunen, Kollektivtrafikmyndigheten, trafikoperatörer, regionen, Trafikverket, Jernhusen.

Bilpooler och lånecykelsystem (särskilt i bytespunkterna, samarbete med kollektivtrafikaktörerna, abonnemang kopplat till kollektivtrafikkort)29
Beskrivning: Bilpool innebär att ett antal personer delar på användningen av en
eller flera bilar i en bilpool. Användaren bokar bil före körningen, och betalar sedan
en avgift baserad på körsträcka och använd tid. Lånecykelsystem innebär att cyklar
kan lånas vid särskilda stationer, i regel som utökad service kopplad till kollektivtrafikkortet, eller till ett särskilt lånecykelkort. Även taxi och hyrbilssystem är intressanta i sammanhanget.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: En bilpoolsbil beräknas ersätta fem
privata bilar. Deltagande i en bilpool kan minska bilresandet (i kilometer) med 30–
60 procent. Bilpooler ökar andelen energisnåla bilar på andrahandsmarknaden och
minskar kostnader för verksamheter som inför tjänstebilpool inklusive kostnad för
parkeringsplatser. Bilpoolens effekter förstärks om den består av energieffektiva bilar
som drivs med förnybara drivmedel, genom samarbete mellan bilpooler och kollektivtrafiken, genom samutnyttjande av företags och kommuners tjänstebilsflottor, och
genom åtgärder för att begränsa personbilstrafiken eller antalet parkeringsplatser.
Bilpool förutsätter att det finns alternativa kompletterande transportmedel till bilen
– kollektivtrafik eller goda gång- och cykelmöjligheter.
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Lånecykelstationer vid kollektivtrafikknutpunkter ökar kollektivtrafikens tillgänglighet. För resor inom lånecykelsystemets område kan de ersätta korta bilresor, kollektivtrafik eller gång. Lånecyklarnas attraktivitet förstärks av samarbete mellan lånecykelsystemet och kollektivtrafiken, att det finns lås på cykeln, att de är tillgängliga efter klockan 22 på kvällarna, att de finns nära bostad och arbete och att stationerna
står tätt 30.
Kostnader för planering respektive genomförande: Igångsättningen är det
mest kostnadskrävande skedet för både lånecyklar och bilpool. I Trafikverkets effektsamband ges exempel på kostnad för införande av bilpool. Exempel på kostnader för
att informera om bilpooler, hålla informationsmöten, distribuera broschyrer med
mera i Lunds kommun hade 1999–2001 en total budget för att främja bilpoolsutvecklingen på 0,7 miljoner kronor. Under denna tid har antalet bilpoolsmedlemmar ökat
från 55 till 90. Detta gav en kostnad på i snitt 20 000 kronor per medlem. Andra exempel finns på 2 000 kronor per medlem. Bilpooler liksom lånecykelsystem är på sikt
självförsörjande. Kommuner och berörda myndigheter står för sina respektive kostnader för stöd och informations- och utbildningsinsatser. Sponsring och reklam kan
vara en del av en finansieringslösning.
Tidsplan: 1–2 år.
Ansvariga aktörer/parter: Ansvaret för genomförandet av olika åtgärder kopplat
till bilpooler ligger på berörda parter (företag, privatpersoner, organisationer) såväl
som till exempel kommuner och Trafikverket. Kommunen, annan markägare, kollektivtrafiken samt privata företag är aktörer som berörs av lånecykelsystem.

Marknadsföring av hållbara färdsätt med konventionell reklam och
prova på-kampanjer 31
Beskrivning: Testresenärsprojekt innebär att få vanebilister att prova – och fortsätta – åka kollektivt till och från arbetet. Vanligt upplägg är att ge vanebilister (det vill
säga de som åker bil till arbetet minst tre dagar per vecka) ett månadskort. De som
ingår i testresenärsprojektet får skriva på ett kontrakt där de förbinder sig att åka
med kollektivtrafiken till och från arbetet minst tre dagar per vecka under testperioden, och medverka i tre enkäter (före, under samt 3-12 månader efter testperioden)
samt föra resedagbok över sitt resande under själva provperioden. Hälsotramparkampanjer är motsvarigheten för att locka vanebilister att börja arbetspendla med
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cykel. Informationskampanjer kan användas i syfte att öka andelen resor och transporter med hållbara färdmedel.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Utvärderingar visar att cirka 80 procent av deltagarna åker kollektivt minst tre dagar per vecka under testperioden och
cirka 40 procent fortsätter att göra det minst tre dagar i veckan ett år efter testperioden. Detta ska jämföras med att ingen av de deltagande reste kollektivt före testperioden. Överflyttning av resor från bil till kollektivtrafik eller cykel minskar belastningen på befintliga vägar, minskar miljöpåverkan, och förbättrar tillgängligheten för trafikanter och godstransporter som även fortsättningsvis reser på vägen.
Kostnader för planering respektive genomförande: Kostnaden för kampanjer
och informationsaktiviteter varierar kraftigt beroende på önskad omfattning och
räckvidd. Den totala kostnaden för Västtrafiks nyligen genomförda testresenärskampanj där 27 000 bilister gavs möjlighet att provåka gratis i 14 dagar i kollektivtrafiken
blev 3 miljoner kronor.
Tidsplan: Kan genomföras inom ett år. Bör vara en kontinuerlig process och omfattar alla studiens tidshorisonter – 2021, 2030 och 2050.
Ansvariga aktörer/parter: Arbetsgivare (offentliga och privata), regioner och
landsting, kommuner, kollektivtrafikmyndigheten. En regional aktör som projektägare för åtgärden verkar samlande, men markerar även åtgärdens vikt. Finansiering kan
delas mellan involverade aktörer – kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket, regioner, kommuner, berörda företag.

Tillåta längre och tyngre lastbilar i vissa relationer32
Beskrivning: I Sverige tillåts i dag lastbilar som är maximalt 24 meter långa och
med maxvikt 60 ton, vilket är längre än motsvarande begränsningar i EU på 18, 75
meter och maxvikt 40 ton. Åtgärden innebär att tillåta 32 meter långa långtradare på
delar av vägnätet.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Totalt sett bedöms användandet av
tyngre och längre lastbilar än vad som i dag är tillåtet innebära kostnadsbesparingar
för transportörerna och därmed för transportköparna. Initialt minskar miljöpåverkan
genom att färre fordon behöver transportera samma godsvolym. Utan andra restriktioner medför åtgärden på längre sikt att efterfrågan på godstransporter med lastbil
ökar, och överflyttningspotentialen till andra transportsätt minskar. Effekterna för

32

Godstransporterna och de transportpolitiska målen. Trivector Rapport 2012:37 .

62

miljömålet blir då negativa. Omkörning försvåras ju längre lastbilen blir vilket inverkar negativt på trafiksäkerheten. Vägslitage påverkas negativt av tyngre fordon.
Kostnader för planering respektive genomförande: Administrativa kostnader
och ökade underhållskostnader i driftsfasen. Eventuellt krävs förberedande förstärkning av vägarna.
Tidsplan: Planering, information och skyltning 0,5–1 år. Om förberedande vägarbeten krävs förlängs genomförandetiden med några år.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket.

Utredning av alternativa buss- och regionaltågsupplägg
Beskrivning: Olika trafikeringsidéer för buss- och regionaltåg i kombination behöver prövas i syfte att begränsa behovet av infrastrukturutbyggnader. Det är dock viktigt att kapacitetsoptimeringen inte sker på resenärernas bekostnad. Det är inget mål
i sig att kunna köra maximalt antal tåg per timme.
Möjliga upplägg som bör studeras närmare är exempelvis:
•

Förändrad uppehållsbild för pendeltåg Kungsbacka–Göteborg, så kallade skipstop för utjämnade hastigheter.

•

Förändrad uppehållsbild för pågatåg Malmö–Helsingborg, till exempel ett tåg
i timmen som stannar på ”mellanstationerna” norr om Landskrona och ett tåg
i timmen som stannar på ”mellanstationerna” söder om Landskrona.

•

Olika möjligheter för sammankoppling av vändande och genomgående linjer i
Helsingborg.

•

Förbättrad busstrafik kan vara ett alternativ till nya stationer och nya regionaltågslinjer. Högkvalitativ busstrafik med matning till de övergripande tågsystemen kan i vissa fall bli ett väl så attraktivt alternativ som utökad regionaltågstrafik. Ett exempel är Getinge med flera orter utmed gamla E6 mellan Falkenberg och Halmstad. Här finns mycket gynnsamma förutsättningar för att
skapa en högkvalitativ busslinje efter devisen ”tänk spår – kör buss”. Motsvarande regionaltågslinje skulle ha svårt att hävda sig mot en sådan busslinje eftersom järnvägen passerar i utkanten av de aktuella orterna (och även i Falkenberg), medan vägen går mer centralt i samhällena och möjliggör centralt
belägna ”stationer”.

Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Kan i bästa fall medföra högre turtäthet och kvalitet samtidigt som utbyggnadsbehovet av järnvägen begränsas. Takttidtabell gäller i huvudsak redan i dag, men kan om det renodlas förstärka resandeökningen. Uppskattningsvis ökar resandet med 10–15 procent i regional trafik och 5–10
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procent i fjärrtrafik när minuttalen är fasta jämfört med oregelbundna avgångstider 33.
Kostnader för planering respektive genomförande: Kostnad för utredningar.
Trafikeringskostnaden behöver inte påverkas negativt.
Tidsplan: Några av idéerna är intressanta redan inom några år, medan andra blir
aktuella först på längre sikt.
Ansvariga aktörer/parter: Västtrafik, Skånetrafiken, Trafikverket.

Godskanaler
Beskrivning: Fler tidtabellslagda fasta kanaler för gods i stråket.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Säkrar framkomligheten för godstrafiken på järnväg och underlättar överflyttning av transporter från lastbil som kräver
hög rättidighet.
Kostnader för planering respektive genomförande: Administrativa kostnader.
Tidsplan: Kan göras relativt snabbt.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket
Variabla hastighetsgränser på E6/E22 34
Beskrivning: Hastighetsgränsen utmärks med hänsyn till rådande trafik- och väderleksförhållanden på en plats eller sträcka.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: På väderstyrda sträckor kan medelhastigheten öka något under goda körförhållanden. Det gäller särskilt om den högsta
tillåtna hastigheten höjts vid införandet av variabel hastighet. Vid svårare väglagsförhållanden sjunker hastigheten markant med variabel hastighet. Men eftersom goda
väglagsförhållanden råder för det mesta (75–80 procent av tiden) så leder åtgärden
generellt till restidsvinster. För trafikstyrda sträckor bidrar variabla hastigheter till
jämnare trafikflöden och trafikrytm, särskilt i rusningstrafiken. Effekterna förstärks
av åtgärder för att skapa ytterligare ökad acceptans och efterlevnad såsom hastighetsövervakning och informationstavlor.

33

Nelldal, Bo-Lennart m.fl. (2003; ej publicerad). Elasticity model for determination of rail total travel demand. Järnvägsgruppen, KTH.

34

Sektorsuppgifter och myndighetsutövning. Effektkatalog. Effektsamband för vägtransportsystemet. Vägverket Publikation 2008:12
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Kostnader för planering respektive genomförande: Investeringskostnaderna
för en typisk korsningstillämpning kan uppgå till 1,5–2 miljoner kronor. För en väderstyrd sträcka kan investeringen uppgå till 0,3–0,6 miljoner kronor per kilometer
beroende på utrustning med mera. En trafikstyrd sträcka kan kosta 3–6 miljoner
kronor per kilometer. Driftskostnaderna bedöms uppgå till 1–10 procent av investeringskostnaden beroende på anläggningstyp.
Tidsplan: 1–2 år.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket.

Utbyggnad/förbättring av pendlarparkeringar för bil och cykel 35
Beskrivning: Gångtid till och från stationen eller hållplatsen och väntetid vid stationen är faktorer som förlänger restiden med kollektivtrafik jämfört med bil. Att förkorta restider innebär bland annat att möjliggöra smidiga omstigningar mellan olika
färdsätt. En viktig faktor är trygga och säkra pendlarparkeringar för den som önskar
kombinera en bil- alternativt cykelresa med kollektivtrafik. Pendlarparkeringen behöver ligga i nära anslutning till hållplats eller perrong för att minimera omstigningstid.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Förbättrade bytespunkter kan leda till
ökad tillgänglighet och kortare restid. Med förbättrade resecentrum kan exempelvis
transfertiden mellan olika trafikslag minska, och därmed den totala restiden. Med
förbättrade bytespunkter finns därmed möjlighet till ett ökat antal kollektivtrafikresenärer och en viss överflyttning från biltrafik till kollektivtrafik. En kombination av
förbättrad pendlarparkering och realtidsinformation om läget i väg- respektive kollektivtrafik förstärker åtgärden. Bilparkeringar är ytkrävande och kan i viss

mån stå i motsats till målet om transportsnål bebyggelsestruktur.
Kostnader för planering respektive genomförande: Kostnaden för infartsparkering för bil kan uppgå till några hundra tusen kronor; den exakta kostnaden är
beroende på parkeringens omfattning. För säker, väderskyddad och låsbar cykelparkering med god belysning uppgår kostnaden till cirka 100000 kronor, också här är
den exakta kostnaden beroende på antal parkeringsplatser. Kostnaden för förbättrad
belysning vid befintlig bilinfartsparkering kan uppgå till liknande storlek.
Tidsplan: 1 år

35

Åtgärdskatalog för stråkstudie Oxelösund/Nyköping–Eskilstuna/Västerås. Trivector PM 2012:23.
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Ansvariga aktörer/parter: Ansvaret för att anlägga pendlarparkering för bil och
cykel åligger respektive berörd kommun.

Åstorp–Teckomatorp, fjärrblockering och nya/längre mötesspår
Beskrivning: Utbyggnad av befintlig järnväg (Söderåsbanan), som är en del av
godsstråket genom Skåne. Järnvägen är en viktig länk för godstransporter mellan
Västkusten och södra Skånes hamnar och Öresundsbron. Fjärrblockering och nya och
längre mötesstationer innebär ökad kapacitet för godstransporter i form av fler och
längre tåg.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Ökad kapacitet, möjliggör ökade godstransporter på järnväg. Upprustning av godsstråket genom Skåne är en viktig åtgärd
för att kunna utnyttja Hallandsåstunnelns potential. Åtgärderna ökar också systemets
återställningsförmåga och rättidigheten i tågtrafiken.
Kostnader för planering respektive genomförande: Cirka 200 miljoner kronor för att banan ska kunna vara en funktionell bana för både gods- och persontrafik 36.
Tidsplan: Utbyggnaden planeras i flera etapper och för merparten saknas för närvarande finansiering för genomförande före 2021. Projektet är dock angeläget.
Hallandsåstunneln beräknas kunna tas i bruk 2015.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket.

Separata bussfiler vid infarterna till större städer, där framkomligheten behöver säkras
Beskrivning: Separata busskörfält medför att bussarna slipper fastna i bilköer och
kortar därmed busstrafikens restid i förhållande till biltrafikens.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Den viktigaste faktorn för hur många
som väljer kollektivtrafik i stället för bil är restiden dörr–dörr. Restidskvoten är en
nyckelfaktor för den relativa attraktiviteten hos kollektivtrafik jämfört med biltrafik.
Åtgärden möjliggör att marknadsandelar kan flyttas från bil- till kollektivtrafiken.
Åtgärden har också ett högt symbolvärde.
Kostnader för planering respektive genomförande: Beroende på omfattning
och lokala förutsättningar.

36
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Tidsplan: 1–2 år
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket, kommuner.

Förbigångsspår mellan Falkenberg och Halmstad
Beskrivning: Efterfrågan på godstransporter på järnväg förväntas öka när
Hallandsåstunneln står färdig. För att möjliggöra godstransporter av ökad omfattning med god kvalitet och utan långa väntetider utmed vägen behövs fler platser där
godstågen kan köra åt sidan för att bli omkörda av andra tåg. En förbigångsstation
någonstans mellan Falkenberg och Halmstad bedöms kunna medföra ökad flexibilitet
och kvalitet för godstrafiken på Västkustbanan.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Ökad kapacitet och rättidighet för
godstrafiken.
Kostnader för planering respektive genomförande: Uppskattningsvis runt
hundra miljoner kr, men fördjupade studier behövs av placering och kostnader.
Tidsplan: Bör samordnas med öppnandet av Hallandsåstunneln och upprustningen
av godsstråket genom Skåne.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket.

Växlar i mitten på Helsingborg C
Beskrivning: Knutpunkten i Helsingborg har fyra spår och 280 m långa plattformar. Spåren är avdelade med signaler, så att två korta tåg (upp till cirka 100 meter
långa) kan stå inne vid varsin ände av plattformen vid samma spår. Växlar saknas
dock, vilket innebär att det i princip bara är vändande tåg som kan utnyttja denna
flexibilitet. Med växlar mellan de två mellersta spåren ökar flexibiliteten i anläggningen väsentligt, eftersom det då går att köra förbi ett tåg som står inne på samma
spår. Åtgärden kan innebära att plattformarna måste förlängas om tågen ska inrymmas inom plattformslängden, vilket kan vara komplicerat och dyrt. Ingick ursprungligen i Södertunnelprojektet som numer ligger på is.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Flexibiliteten medför förbättringar
framförallt för återställningsförmågan vid störningar. Punktligheten ökar.
Kostnader för planering respektive genomförande: Kostnadsberäkning saknas, men investeringen är sannolikt i storleksordningen tiotalet miljoner kronor och
uppåt.
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Tidsplan: Finns inte med i några befintliga planer, men detta är en trimningsåtgärd
som (under förutsättning att beslut fattas) bör kunna planeras och byggas inom ett
fåtal år.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket, Region Skåne, Skånetrafiken, fastighetsägare.

Trimning av vägar: ITS, signaler37
Beskrivning: ITS, intelligenta transportsystem, är en form av trafikstyrningssystem
som syftar till att optimera trafiken och förbättra trafiksäkerheten. Förstnämnda kan
exempelvis ske genom att varna för köer och informera om alternativa färdvägar samt
genom att bestämma hastighetsgränser utifrån rådande trafiksituation. Det senare
kan ske genom att uppmärksamma bilister om fotgängare och cyklister samt genom
att rekommendera lämpliga hastigheter och avstånd utifrån väderlek och väglag. ITS
används flitigt i kollektivtrafiken. Ett vanligt exempel är signalprioritering där kollektivtrafiken ges företräde i signalreglerade korsningar.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: ITS är ett effektivt verktyg för ökad
trafiksäkerhet och jämnare flöden på vägar med hård belastning. Det gäller särskilt i
tätorter där trafiken regleras av signalstyrning. Undersökningar från Storbritannien
rapporterar om minskade restidsfördröjningar på närmare 15 procent som ett resultat av intelligenta lösningar. Liknande studier från Sverige visar på minskade fördröjningar på cirka 20 procent. För kollektivtrafiken finns möjlighet till ännu större
restidsvinster genom prioriteringar i trafiksignalsystemet.
Kostnader för planering respektive genomförande: Kostnaderna för åtgärden består av flera komponenter. Det kan handla om investering och drift av omställbara vägmärken, kostnader för nya funktioner i en vägtrafikcentral, kostnader för nya
funktioner i befintlig mobil utrustning i fordon (utbyte av utrustning, tilläggskostnader för datakommunikation med mera) och kostnader för utveckling av signalsystemen 38.
Tidsplan: 1–2 år.
Ansvariga aktörer/parter: System för information om väg och väderförhållanden,
tillstånd och eventuella begränsningar och avstängningar bör utvecklas av Trafikverket. Störningsinformation åligger kollektivtrafikmyndigheten.

37

Åtgärdskatalog för stråkstudie Oxelösund/Nyköping–Eskilstuna/Västerås. Trivector PM 2012:23.
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Sektorsuppgifter och myndighetsutövning. Effektkatalog. Effektsamband för vägtransportsystemet. Vägverket Publikation 2008:12

68

Dubbelspår på hela Västkustbanan
Beskrivning: Större delen av Västkustbanan är i dag dubbelspårig, men några
flaskhalsar återstår, som allvarligt begränsar kapaciteten. Återstående enkelspårssträckor finns vid Varberg, över Hallandsås och mellan Ängelholm och Helsingborg.
Med färdigställandet av Hallandsåstunneln och så småningom Varberg samt Ängelholm–Maria (planerade till början av 2020-talet) återstår bara sträckan mellan Maria
och Helsingborg. Även om sträckan bara är några kilometer lång blir den starkt begränsande för tågtrafiken på hela Västkustbanan. Till exempel behövs denna dubbelspårsutbyggnad för att möjliggöra halvtimmestrafik med Öresundståg mellan Halmstad och Helsingborg, enligt en tidtabellsstudie för 2025 som gjorts inom ramen för
denna åtgärdsvalsstudie. Den fulla nyttan av alla övriga dubbelspårsutbyggnader faller ut först när hela Väskustbanans dubbelspår är komplett.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Ökad kapacitet, möjliggör fler tågturer
på hela Väskustbanan och ger förbättrad punktlighet när störningskänsliga tågmöten
på enkelspårssträckor kan undvikas. Hallandsåstunneln medför till exempel att en
Öresundstågsresa mellan Halmstad och Helsingborg tar mindre än en timme. Men
det är först när hela dubbelspårsutbyggnaden genomförts som även turtätheten kan
ökas. Arbets- och skolpendlingen mellan Halland och Skåne är i dag mycket begränsad i förhållande till pendlingen inom respektive län och till pendlingen mellan
Halland och Västra Götaland.
Kostnader för planering respektive genomförande: Några av de besvärligaste
sträckorna för dubbelspårsutbyggnad återstår. I flera fall krävs tunnlar, med kostnader på flera miljarder kronor.
Tidsplan: Hallandsåstunneln förväntas kunna bli tagen i drift 2015. Näst på tur står
Varberg och sträckan Ängelholm–Maria, med möjligt färdigställande i början på
2020-talet. Den sista enkelspåriga flaskhalsen på Västkustbanan blir sträckan Helsingborg–Maria, som naturligtvis är mycket angelägen att åtgärda med tanke på dess
starkt kapacitetsbegränsande effekt för hela Västkustbanan.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket, regioner och kommuner.

Supercykelväg (Malmö–Lund, Göteborg–Kungsbacka) 39
Beskrivning: Nyanlagda supercykelvägar, till exempel längs sträckor med planerad
ut- eller ombyggnad av järnväg.

39

Källa: www.trafikverket.se
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Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Cykelvägen kan dra nytta av järnvägens genhet och prioritet, vilket skulle innebära en högklassig cykelväg med minimala korsnings- och konfliktpunkter – en supercykelväg. Möjligheter att utnyttja servicevägar, mark för provisoriska spår och eventuellt befintlig gång- och cykelväg till
denna utbyggnad kan innebära att en högkvalitativ cykelväg kommer till
stånd. Positiva synergieffekter erhålls om den nya cykelvägen kombineras med information eller kampanjer för att locka användare 40. Möjliggör kortare restider och
ökad trafiksäkerhet för cyklister.
Kostnader för planering respektive genomförande: Kostnad för att anlägga
supercykelväg mellan Malmö och Lund uppskattas till cirka 30–50 miljoner kronor 41,
det vill säga ungefär 1,5–2,5 miljoner kr per kilometer. Noteras bör dock att här finns
synergieffekter med den planerade fyrspårsutbyggnaden mellan Flackarp och Arlöv.
Tidsplan: Mellan Malmö och Lund bör genomförandet samordnas med fyrspårsutbyggnad av järnvägen och kan i så fall vara klar någon gång kring 2020. Göteborg–
Kungsbacka har ingen motsvarande, uppenbar synergi med andra projekt och är därför en mer självständig process. Bör dock vara möjligt att genomföra inom samma
tidshorisont som Malmö–Lund.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket, kommuner, regioner.

Fyrspår Flackarp–Lund Högevall
Beskrivning: I gällande investeringsplan ingår fyrspår Arlöv–Flackarp, men på delen Flackarp–Lund C ingår inga åtgärder. Åtgärden innebär att fyrspårsutbygganden
Flackarp–Högevall inklusive trimningsåtgärder integreras i Arlöv–Flackarp. Eventuellt får utbyggnaden begränsas till Ringvägen.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: En förlängning av fyrspåret från
Flackarp till Ringvägen eller Högevall, kombinerat med trimningsåtgärder in till
Lund C, innebär en betydande kapacitetsökning och förstärker kraftigt nyttan med
fyrspåret Arlöv–Flackarp. Utbyggnaden kan med fördel kombineras med en ny station vid Klostergården i södra Lund.
Kostnader för planering respektive genomförande: Uppskattningsvis 500–
600 miljoner kronor Flackarp–Ringvägen och 700–900 miljoner kronor Flackarp–
Högevall. Båda alternativen inbegriper trimningsåtgärder in till Lund C.

40

SATSA 1.1 Samverkansprogram Effektiv Trafik. Kombinationer av effektiva åtgärder och deras samlade effekter. Regionplane- och
trafikkontoret i Stockholms läns landsting, RTN 2008-0291.
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Förstudie Supercykelväg Malmö–Lund. Trafikverket Remisshandling 2012-01-04.
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Tidsplan: Bör kunna integreras med fyrspårsutbyggnaden Arlöv–Flackarp och färdigställas någon gång kring 2020.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket.

Ökad kapacitet Kungsbacka–Göteborg för högre turtäthet (partiellt
fyrspår)
Beskrivning: Utbyggnad av befintlig järnväg till fyra spår mellan Kungsbacka och
Göteborg, åtminstone på delar av sträckan. Särskilt viktiga är sträckorna Almedal–
Mölndal och Lindome–Kungsbacka. En kapacitetsförstärkning är nödvändig för att
kunna öka tågtrafiken på Västkustbanan i den omfattning som krävs för måluppfyllnad. Kapacitetsförstärkningen kan utöver fyrspårsutbyggnad även omfatta ombyggnad av stationerna i Mölndal och Kungsbacka (fler plattformsspår och vändspår) och
alternativa trafikupplägg.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Trängseln på järnvägen söder om Göteborg är redan i dag påtaglig. Godståg, pendeltåg, Öresundståg och fjärrtåg ska samsas på dubbelspåret, som i princip är fullbelagt med nuvarande trafikeringsmönster.
Längre tåg kommer att kunna ge en viss kapacitetshöjning, men för att möjliggöra
ytterligare överflyttning till tåg krävs på sikt möjlighet att kunna köra fler tåg på
sträckan. Fyrspår på delar av sträckan bedöms vara nödvändigt för att kunna öka tågtrafiken i den omfattning som förutspås (och blir följden av de uppsatta målen för
Västkuststråket).
Kostnader för planering respektive genomförande: Flera miljarder kronor
beroende på omfattning.
Tidsplan: En kapacitetsförstärkning söder om Göteborg bör kunna genomföras i
samband med färdigställandet av Västlänken runt 2030.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket.

Planskilda spårkorsningar i Ramlösa
Beskrivning: Med ökande tågtrafik på såväl Västkustbanan som anslutande banor
blir plankorsningar, som de i Kävlinge (Lommabanan/Söderåsbanan) och Ramlösa
(Skånebanan), alltmer begränsande för tidtabellsupplägg och bankapacitet. Med den
ökning av tågtrafiken som behövs för att kunna ta hand om ett ökat kollektivtrafikresande blir det till slut bara ett fåtal tidsluckor som är tillräckliga för att korsa Västkustbanan. Planskilda spårkorsningar behövs i Ramlösa för att Pågatågs- och godstågstrafiken på Skånebanan inte ska låsas upp av trafiken på Västkustbanan.
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Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Ökad kapacitet och rättidighet framförallt för godstrafiken i stråket.
Kostnader för planering respektive genomförande: Beror på utformning,
kostnadsberäkning saknas.
Tidsplan: Oklart, behov och förutsättningar behöver utredas närmare.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket.

Fler plattformsspår i Ramlösa
Beskrivning: Ramlösa station används av Öresundståg och Pågatåg på Västkustbanan såväl som på Skånebanan. Det höga utnyttjandet gör att stationens i dag två tillgängliga plattformsspår utgör en kapacitetsbegränsning för båda banorna. Med fler
plattformsspår blir stationen inte längre en flaskhals. Ett till spår väster om dubbelspåret skulle ge en hel del för trafikeringen och är betydligt enklare att genomföra än
fyra spår. Ett till spår öster om dubbelspåret kräver ombyggnad av nästan hela stationsområdet.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Ökad kapacitet och bättre punktlighet
för regionaltågen i nordvästra Skåne.
Kostnader för planering respektive genomförande: Kostnadsberäkning saknas.
Tidsplan: Oklart, förutsättningar behöver utredas närmare.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket, Helsingborgs stad, Skånetrafiken.

Uppgradering av delar av befintlig bana till 250 km/tim
Beskrivning: Ombyggnad av befintlig järnväg för att möjliggöra trafik med snabbtåg och Öresundståg för 250 km/tim.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Möjliggör ökade hastigheter vilket ger
kortare restider för mellanregionala resor. Restiden Göteborg–Malmö kan bli cirka
30 minuter kortare än i dag.
Kostnader för planering respektive genomförande: Osäkert.
Tidsplan: Finns för närvarande inte i några konkreta planer, men ett svenskt höghastighetsnät diskuteras. Uppgradering av Västkustbanan skulle kunna vara ett steg i
den riktningen.
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Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket.

Resplaner för till exempel skolor och företag
Beskrivning: Gröna resplaner är åtgärdspaket som verksamheter genomför för att
uppmuntra mer hållbara färdmedelsval bland anställda, främst för att minska ensamåkning i bil. Resplanerna på företag brukar främst fokusera på de anställdas arbetspendling, även om flertalet också innehåller åtgärder för tjänsteresor, leveranser
och kundernas resor.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Gröna resplaner kan i snitt minska
bilanvändningen med 15–20 procent. Resplaner som innehåller ekonomiska incitament, till exempel parkeringsavgifter, ger minskningar med 20–25 procent. Utan
ekonomiska incitament är minskningarna lägre, 5–15 procent 42.
Kostnader för planering respektive genomförande: Kostnaderna för företaget eller verksamheten att implementera en grön resplan beror på vilka åtgärder som
ingår i resplanen. I den brittiska rapporten Smarter Choices nämns en årlig mediankostnad på motvsarande 540 kronor per år, som jämfördes med en årlig kostnad på 3
400-5 700 kronor för en parkeringsplats. Berörda/samordnande myndigheter får
kostnader för information och aktörskontakter 43.
Tidsplan: Åtgärdens planering och genomförande tar 2–4 månader eller mer. Åtgärden kan ge effekt inom en månad efter införande. Bör vara en kontinuerlig process
och omfattar alla studiens tidshorisonter – 2021, 2030 och 2050.
Ansvariga aktörer/parter: Landsting, regioner, Trafikverket, kommuner och näringslivet. Regional samverkan är viktig för att snabbt nå ut med information till företag där det finns en potential. Kommunala och regionala mobilitetskontors nätverk är
viktiga. Hur stora informationsinsatser som krävs beror på vilka upparbetade kanaler
som finns och vilket förberedande arbete som gjorts.

Informationskampanjer och utbildning om IT för resfria möten med
mera44
Beskrivning: Resfria möten är fysiska möten som ersätts av telefon-, webb-, eller
videomöte. Dessa kan genomföras både i tjänsten och privat, men den stora potentia-

42 Cairns, S; Sloman, L; Newson, C; Anable, J; Kirkbride, A; Goodwin, P; (2008) Smarter Choices: Assessing the Potential to Achieve
Traffic Reduction Using ‘Soft Measures’. Transport Reviews, vol, no 5, 28 593-618.
43 Snabb anpassning av transportsystemet till minskad olja. Om sårbarhet, beredskap och möjliga åtgärder vid en oljekris. Trivector
Rapport 2010:69.
44

Trivector Rapport 2010:69.
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len för att ersätta resor finns i tjänsten. Åtgärden innebär information till och frivilliga överenskommelser med företag (indirekt målgrupp).
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Att ersätta fysiska möten med resfria
möten minskar belastningen på transportsystemet och medför positiva effekter för
alla transportpolitiska mål.
Kostnader för planering respektive genomförande: Kostnaden för att
genomföra åtgärden är låg och består i huvudsak av personella resurser för information till stora arbetsplatser. Hur stora informationsinsatser som krävs beror på vilka
upparbetade kanaler som finns.
Tidsplan: Tidsåtgången för igångsättande av denna typ av åtgärd uppskattas till 4–6
månader eller mer beroende på omfattning. Det bör vara en kontinuerlig process och
omfattar alla studiens tidshorisonter – 2021, 2030 och 2050.
Ansvariga aktörer/parter: Regional samverkan är viktig för att nå ut med information till företag där det finns en potential. Kommunala och regionala mobilitetskontors nätverk är viktiga. Finansiering via regioner, Trafikverket och kommuner för
information och utbildning; via näringslivet för de anställdas utbildningsdeltagande
(arbetstid) samt eventuell utbildningskostnad.

Differentierade plats- och tidsbundna avgifter på transporter, till exempel trängselskatt i Göteborg och i Skåne eller GPS-baserade
vägavgifter 45
Beskrivning: Vägavgifter är ett samlingsnamn på avgifter för fordon i rörelse. Med
nuvarande lagstiftning får vägavgifter bara tas ut på nybyggda vägar och broar. Andra
former av vägavgifter är att anse som skatter, och eftersom kommuner bara får beskatta de egna medborgarna måste avgifterna tas ut som en statlig skatt. Avgiften eller skatten tas antingen ut vid passage av en viss punkt (för att passera in i en zon eller färdas på en viss länk) eller per körd sträcka (i ett visst område). I dag används
oftast passagebaserade avgifter. Avgifter kan differentieras med avseende på fordons
miljöegenskaper eller vid olika tidpunkter på dagen beroende på trängselsituationen.
Ett system för trängselskatt infördes den 1 januari 2013 i Göteborg med en betalningsring på motsvarande sätt som det system som finns i Stockholm. I Skåne är
denna lösning inte lika självklar med tanke på den flerkärniga strukturen och på att
trängselproblematiken i Malmö inte är lika uppenbar som i Stockholm och Göteborg.

45

Sektorsuppgifter och myndighetsutövning. Effektkatalog. Effektsamband för vägtransportsystemet. Vägverket Publikation 2008:12.
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Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Effekterna är i stort sett desamma som
med dyrare parkering. Effekten av respektive åtgärd var för sig minskar om höjda
parkeringsavgifter och trängselskatt införs parallellt.
Kostnader för planering respektive genomförande: Baserat på systemet i
Göteborg beräknas investeringskostnader per betalstation generellt uppgå till 5–13
miljoner kronor, övriga investeringskostnader mellan 400–485 miljoner kronor och
driftkostnader till ungefär 5,7–6,3 miljoner kronor per betalstation 46. Modifiering av
avgift i befintliga avgiftssystem medför mindre kostnader för administration samt
information. Efter några års drift bör investerings- och driftkostnader täckas av intäkterna från systemet. Intäkternas storlek beror helt på avgifternas utformning och
storlek.
Tidsplan: Tekniskt är trängselavgiftssystem av olika slag numera beprövade och det
bör finnas möjligheter att hitta leverantörer inom en rimlig tidsrymd. Införande kräver beslut av riksdagen. Genomförande bedöms ta från cirka sex månader att genomföra om åtgärden rör förändring av befintligt system eller zon, annars 1–2 år 47.
Ansvariga aktörer/parter: Åtgärden kan med nuvarande lagstiftning formellt
enbart hanteras av Trafikverket eller annan statlig myndighet, även om den bör ske i
samarbete med lokala myndigheter som kommun landsting eller region. Det är dock
riksdagen som beslutar om skatter genom lag. Åtgärden påverkar transporterna inte
bara inom avgiftsbelagt område utan också trafiken till området vilket gör väghållare
från angränsande områden berörda av genomförandet. Lokala politiker och kollektivtrafikföretag är också berörda. Investeringar i fast utrustning bör i princip betalas av
dem som får intäkterna. Fördelningen av kostnaderna och i synnerhet intäkterna är
en svårlöst nyckelfråga.

Samåkningssystem 48
Beskrivning: I Sverige färdas i genomsnitt 1,2 personer per bil, vilket innebär att
det finns en stor ledig kapacitet utanför det allmänna kollektivtrafiksystemet.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Ökad samåkning har störst potential
vid resor som går regelbundet, till exempel arbetsresor för personer med relativt fasta

46

Översiktlig skattning av intäkter från varianter på vägavgift/trängselskatter i Malmöregionen – underlag till finansieringsdiskussion för
SPIS. Trivector Rapport 2012:32.

47

Snabb anpassning av transportsystemet till minskad olja. Om sårbarhet, beredskap och möjliga åtgärder vid en oljekris. Trivector
Rapport 2010:69.

48

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. SKL, Trafikverket, 2010

Sektorsuppgifter och myndighetsutövning. Effektkatalog. Effektsamband för vägtransportsystemet. Vägverket Publikation 2008:12
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arbetstider eller skjutsning av ungdomar till idrottsträningar med mera. En kartläggning av organiserade samåkningsprojekt som Vägverket gjorde 2006 anger att utan
kraftfull marknadsföring bedöms 4 procent använda samåkningssystem. Med bra
marknadsföring och i övrigt gynnsamma förutsättningar kan man få med 10–20 procent av personalen. I ett projekt 2005–2007 i Mälardalsregionen blev resultatet att 1
procent av de anställda som anslutit sig till den erbjudna samåkningstjänsten (inkluderande ett matchningsprogram) började samåka. Detta trots stora marknadsföringsinsatser och att ungefär hälften av de anställda kände till möjligheten att ansluta sig
till tjänsten. För att samåkning ska vara ett lockande alternativ måste det innebära en
kostnadsminskning för dem som samåker.
Kostnader för planering respektive genomförande: För företagen uppkommer kostnader för informationscentraler, till exempel datorbaserade informationssystem. Samåkningsparkeringar och parkeringar i anslutning till hållplatser samfinansieras av staten, Trafikverket, kommuner och länstrafikbolag.
Tidsplan: Cirka ett år för planering, information och genomförande inklusive informations- och bokningssystem.
Ansvariga aktörer/parter: För att åstadkomma ökad samåkning krävs samarbete
mellan enskilda personer, arbetsgivare, föreningar, kommuner, Trafikverket, länstrafikbolag med flera.

Samverkan med transportköpare – informationsinsatser och kunskapsspridning
Beskrivning: Genom information och kunskapsspridning förmås transportköpare
se över och effektivisera sina transportköp.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Bättre fyllnadsgrad och färre transportrörelser, vilket bidrar positivt till alla uppsatta mål. Ett incitament för att åstadkomma samverkan kan vara införande av regleringar och ekonomiska styrmedel exempelvis för att stimulera samordnad varudistribution i städer.
Kostnader för planering respektive genomförande: Kostnad beror på hur
omfattande samverkans- och informationsinsatsen är och i vilken form den bedrivs.
Tidsplan: Tar från cirka två–tre månader att initiera inkluderande planering och
förberedelser (två–fyra veckor); beslut (två–fyra veckor). Tidsåtgång för själva genomförandet varierar men för mer långsiktig samverkan bör en genomförandetid på
minst ett år vara lämplig.
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Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket, regioner, kommuner, branschorganisationer, enskilda företag.

Tåg anpassade till befintlig infrastruktur när det gäller internationell
trafik och hastighetskrav eller accelerationskrav i förhållande till
planerade tidskanaler
Beskrivning: Ombyggnad av befintliga tåg eller inköp av nya. Dels gäller det fjärrtåg, som bör klara trafik på såväl svensk som dansk järnväg, dels gäller det exempelvis godståg med avseende på accelerations- och hastighetsprestanda för att kunna
trafikera järnvägen på ett så effektivt sätt som möjligt.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: För fjärrtågen gäller det i första hand
att kunna erbjuda attraktiva resmöjligheter för mellanregionala resor i stråket till
Köpenhamn. När det gäller hastighets- och accelerationskrav är målet att kunna öka
järnvägens kapacitet och få en effektivare tidtabell.
Kostnader för planering respektive genomförande: Beror på omfattning.
Miljonbelopp per fordon.
Tidsplan: 1–2 år.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikoperatörerna.

Bättre digitala hjälpmedel för att identifiera när och hur man ska
genomföra sin resa för att göra den optimal49
Beskrivning: Exempelvis realtidsinformation om trafikläget. ITS, intelligenta
transportsystem, kan varna för köer och informera om alternativa färdvägar. Det senare kan ske genom att uppmärksamma bilister på fotgängare och cyklister samt genom att rekommendera lämpliga hastigheter och avstånd utifrån väderlek och väglag.
Realtidssystem ger information i realtid över exempelvis internet och mobilnätet
samt via variabla skyltar. Genom att länka till de fordon som trafikerar systemet kan
systemet visa information i realtid om väntetid och kommande avgångar baserat på
var fordonen befinner sig och hur snabbt de kör.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Åtgärden optimerar trafiken, jämnar
ut flöden, minskar trängsel och förbättrar trafiksäkerheten. Kontinuerlig och tillförlitlig information har stor betydelse för hur resenärer upplever resandet, särskilt vid
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Åtgärdskatalog för stråkstudie Oxelösund/Nyköping–Eskilstuna/Västerås. Trivector PM 2012:23.

77

förseningar där brister i informationen är en vanlig orsak till irritation. Det är i dag
oklart till vilken grad förbättrad information leder till överflyttning från biltrafik till
andra färdsätt.
Kostnader för planering respektive genomförande: Förhållandevis låg.
Tidsplan: 1–2 år.
Ansvariga aktörer/parter: Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheter, trafikoperatörer.

Utökad turtäthet på kvällar, senare sista avgång 50
Beskrivning: Utökat utbud i kollektivtrafiken efter högtrafiktid.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Åtgärden bidrar till ökad flexibilitet
för kollektivresenärer i form av valmöjlighet avseende tidpunkt för resan.
Kostnader för planering respektive genomförande: Beror på åtgärdens omfattning och utformning. Ökad produktionskostnad är trolig men hur mycket är beroende på hur åtgärden genomförs. En ökad turtäthet innebär ökad tillgänglighet vilket
kan locka nya resenärer och öka det totala antalet resor, vilket kan innebära ökade
inkomster i form av biljettintäkter. Sena kvällsturer är dock sällan välbelagda, utan
effekten kan vara mer indirekt med ökat resande i systemet som helhet.
Tidsplan: Kan genomföras inför planerade tidtabellsskiften.
Ansvariga aktörer/parter: Kollektivtrafikmyndigheten, trafikoperatör.

Pendlarkort på snabbtåg
Beskrivning: Åtgärden innebär att pendlarkortssystem synkroniseras mellan regional kollektivtrafik och fjärrtågstrafik.
Effekter, konsekvenser, måluppfyllelse: Smidigare biljettsystem och ökat utbud ökar komforten för den regionala kollektivtrafikresenären vilket ökar kollektivtrafikens attraktivitet. För långväga resenärer kan åtgärden leda till ökad trängsel på
vissa delsträckor, vilket i så fall verkar i motsatt riktning.
Kostnader för planering respektive genomförande: Låga kostnader.
Tidsplan: Organisatorisk fråga i huvudsak. Praktiskt genomförande 1–2 år.
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Ansvariga aktörer/parter: Kollektivtrafikmyndighet, fjärrtågsoperatörer.

5.5

Trafikverkets ställningstagande (inriktning och fortsatt arbete)

Se Trafikverkets ställningstagande till fortsatt arbete 2013-05-15 (TRV 2013/36488).

5.6

Informationskällor med mera

De informationskällor som använts redovisas som källhänvisningar i den löpande
texten.
Inom ramen för projektet har Trafikverket genomfört två olika trafikeringsanalyser
för Västkustbanan år 2020–2025 samt 2030–2035. Utgångspunkten har varit önskvärd trafik för aktuella år, vid det tillfälle analysen genomfördes. Den önskvärda trafiken har stämts av med Region Halland, Västra Götalandsregionen samt Region
Skåne (Kollektivtrafikmyndigheterna).
I bilaga 3 finns den önskvärda trafiken redovisad i trafikeringskartor, och i bilaga 4
och 5 redovisas trafikeringsanalyserna. Bilagorna ska ses som underlags- och arbetsmaterial.
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Bilagor
1. Åtgärdslistan 200 åtgärder
2. Trafikeringskartor
3. Trafikeringsanalys år 2020–2025
4. Trafikeringsanalys år 2030–2035
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Bilaga 1 - Åtgärdslistan 200 åtgärder

Sammanställning av åtgärdsförslag
enligt 4-stegsprincipen för att uppnå de
6 målen vi satt upp för Västkuststråket
Målet om minskad miljöpåverkan från transporter
1.

Samhällsplaneringen – transportsnål bebyggelsestruktur genom förtätning i goda
kollektivtrafiklägen

2.

Utveckla den lokala arbetsmarknaden genom t.ex. lokala campus så att studenterna kan bo kvar
på hemorten, och skapa kreativa miljöer för företagande, inkubatorer och drivhus

3.

Flexibla arbetsplatser och ökat distansarbete/arbeta hemifrån, lokala kontorshotell med
placering i goda kollektivtrafiklägen

4.

Minskat bilinnehav genom fler bilpooler/utveckling av hyrbilssystem (t.ex. bilpooler i
bytespunkterna, samarbeta med kollektivtrafikaktörerna, abonnemang kopplat till pendlingskort,
elbilar)

5.

Parkeringsplatser, minska tillgången/utbudet av och förändra prissättning så att direkt/indirekt
subventionering upphör (framförallt vad gäller arbetsplatsparkering), tillåt endast
korttidsparkering i stadskärnorna

6.

Uppmuntra arbetsgivare att införa flexibel arbetsvecka för en jämnare spridning av
pendlingsbehovet

7.

Mera lokal tillverkning, t.ex. av livsmedelsproduktion lokalt i staden och i dess omland, gynna
digital produktion och utveckla e-handel med leveranshubbar i varje bostadsområde

8.

Förbättrade förutsättningar för cykling, t.ex. cykelparkering i byggnorm/detaljplaner,
cykeluthyrning vid kollektivtrafiknoder och förbättrade möjligheter att ta med cykel på tåg och
buss

9.

Kampanjer för hållbara färdsätt, se t.ex. Malmö stads ”Inga löjliga bilresor-kampanj”

10. Samordnade godstransporter, t.ex. genom samlastning, en ökad intermodalitet, fordonskonvojer
på väg
11.

Samordnad varudistribution, t.ex. genom regional planering för lokalisering av
omlastningsterminaler, mindre (volym/vikt) standardiserade enhetslaster, koordinering av
varutransporterna inom städer avseende tid och plats, företagssamverkan, krav på t.ex. elfordon i
stadsmiljö (för distribution)

12.

Utveckla den kustnära sjöfarten

13.

Högre fyllnadsgrad för godstransporter genom t.ex. krav på högre, medelbeläggning för lastbilar,
automatisk volymmätning, styr mot högre lastningsgrad mha till banavgifter per tidskanal

14.

Förbättrade förutsättningar för samåkning (samåkningssystem , samordning via sociala medier)

15.

Ökad användning av informationsteknologi för resfria möten etc

16.

Differentierade arbetstider och skoltider för spridning av transportbehovet och ökad
tillgänglighet till samhällsservice (förskola, skola, läkare etc) – uppmärksamma goda exempel

17.

Differentierade plats- och tidsbundna avgifter på transporter, t.ex. trängselskatt, GPS-baserade
vägavgifter (differentierade), fossilbränsletullar, högre vägavgift där det finns parallell
kollektivtrafik med hög kvalitet, högre avgift för lastbilar om tåg eller sjöfart finns på sträckan
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18. Ökad kollektivtrafik till sjöss (ex. Göteborg-Köpenhamn, kortare avstånd – lokaltrafik;
energieffektiviteten beror på hastighet och båtens konstruktion)
19.

Tillgång till förnybara drivmedel (biogas, etanol m.m.) för tung godstrafik på väg

20. Elmotorvägar (bygg ut till viktiga noder - hamnar och terminaler, kombinera med långfärdsbuss)
21.

Längre tåg (kräver längre mötesspår)

22. Ökad spårkapacitet på Västkustbanan
23. Lastbilstrailers på båt
24. Utveckling på fordonssidan med mindre (vikt) på personbilar som ger lägre utsläpp, bättre,
snålare och renare motorer, batteriteknikutveckling

2

Målet om transportsnål bebyggelsestruktur
25. Förtätning i de större tätorterna med god tillgänglighet till transportsystemet
26. Inför tydligare riktlinjer och mer utförlig hjälp till kommuner och exploatörer gällande vad som
är transportsnål bebyggelsestruktur (kan vara olika vid olika platser och i olika tider), se till att
detta även granskas av Länsstyrelsen
27. Bättre integrering av markanvändningsplanering och infrastrukturplanering
28. Uppmuntra samlokalisering av servicefunktioner på landsbygden
29. Vid detaljplanering av gatunätet anpassa detta till ett framtidsscenario med mer gång, cykel- och
kollektivtrafik
30. Planera i kollektivtrafikstråk/stationsnära läge
31.

Parkeringsnormer/parkeringspolitik/prissättning av p-platser

32. Flexiblare hantering och bedömning av bullerproblematiken i storstäderna

3

Målet om ökad kollektivtrafikandel
33. Marknadsföring av kollektivtrafiken med konventionell reklam och prova-på kampanjer
34. Planera nya bostäder och i synnerhet verksamheter/arbetsplatser i bra kollektivtrafikläge
35. Gynna verksamheter i kollektivtrafiklägen i förhållande till verksamheter i dåliga lägen
(styrsystem, ex. mha den kommunala fastighetsavgiften)
36. Gör det dyrare att använda bil genom t.ex. trängselskatt i Göteborg och i Skåne, dyrare parkering
(utveckla parkeringspolicy i storstadsområden, prissättning)
37. Lägre taxor i kollektivtrafiken (ökad subventionering av kollektivtrafik)
38. Bättre biljettprisstruktur som minskar tröskeleffekten med månadskort
39. Hela-resan perspektivet för flygresor (kombinera flyg och kollektivtrafik)
40. Realtidsreseplanerare som ger information om både restid, trafikstörningar, egna kostnader, och
externa kostnader (som utsläpp och trängsel)
41.

Reglering av taxi - ex. seriösa företag på utpekade platser (hela-resan)

42. Subventionerade taxiresor som utgör länkar i kollektivtrafiken
43. Abonnerad taxi som hämtar upp arbetstagarna (samåkning) varje morgon och kör hem på
kvällen
44. Samordnade och eventuellt subventionerade varuleveranser till kollektivtrafikknutpunkter och
pendelparkeringar
45. Samordnad hämtning, lämning och passning av barn vid kollektivtrafikknutpunkter och
pendelparkeringar
46. Busstrafik som avlastar tågtrafiken, t.ex. direktbussar Malmö–Helsingborg
47. Vattenvägar en integrerad del av kollektivtrafiken
48. Oavbrutet god mobiltäckning i kollektivtrafikstråk (även inuti fordon)
49. Längre och mer platseffektiva tåg (endast relevant i brist på sittplats, påverkar inte restid och
turtäthet).
50. Ökad tillåten hastighet för bussar (till ex 100-120 km/tim) på försök i Västkuststråket
51.

Sänkt hastighetsgräns på E6, åtminstone på hårt trafikerade delar under högtrafik, t ex
Löddeköpinge-Kronetorp och Kungsbacka-Göteborg (detta motsvarar den hastighetsutjämning
som Trafikverket rekommenderar på järnväg).

52. ITS lösningar på E6, E22 m.fl. (variabla hastighetsgränser)
53. Reversibla körfält för busstrafiken
54. Busskörfält inom befintligt vägområde
55. Busskörfält genom breddning av vägområde
56. Utökad turtäthet på kvällar, senare sista avgång
57. Samordnad tågplan där olika trafikutövare kompletterar varandra effektivt
58. Bilpooler och cykelutlåning för kollektivtrafikanter
59. Lika god möjlighet att transportera packning med kollektivtrafik som med personbil t.ex. via
personliga standardiserade lastenheter som levereras till destination
60. Utjämnande hastigheter (sk Skip/Stop) på järnväg i storstadsområdena
61.

Högre kvalitet i kollektivtrafiken med avseende på komfort och service ombord
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62. Framkomlighetsåtgärder för busstrafiken genom signalprioritering och hållplatsutformning
63. Uppgradering av delar av befintlig bana till 250 km/h (eller 240 för att kunna passera
plattformar)
64. Pröva kort mötesspår mellan Helsingborg och Maria för möjliggöra en fungerande och
kapacitetsstark tågtrafik fram till dess att dubbelspåret är klart.
65. Förlängning av förbigångsspåren i Lindome för att möjliggöra förbigång av godståg
66. Förlängning av förbigångsspår i Falkenberg för att möjliggöra förbigång av godståg i båda
riktningarna
67. Utbyggnad av pendlarparkeringar för bil (helst gratis) och cykel (under tak)
68. Plattformsförlängningar för längre tåg
69. Vändspår för pendeltåg (t.ex. Mölndal och Kungsbacka)
70. Fler spår för nattuppställning i hela stråket där behov finns
71.

Nya uppehåll för tåg där tillräcklig spårkapacitet och tillräckligt befolkningsunderlag finns

72. Fler järnvägsfordon som utnyttjar Västkustbanans topphastighet
73. Dubbelspår på hela Västkustbanan
74. Fler förbigångsspår för att kunna köra om godståg med Ö-tåg (få sådana platser finns idag
eftersom banan är utbyggd för snabbtåg som passerar stationer på spår utan plattformsangöring).
75. Harmonisering av mötesspårslängder
76. Ökad kapacitet Kungsbacka–Göteborg för högre turtäthet (partiellt fyrspår)
77. Ökad kapacitet Halmstad–Skåne för högre turtäthet (partiellt fyrspår).
78. Förbigångsspår i Landskrona i norrgående riktning, på lång sikt fyrspår Lund-Helsingborg
79. Regionala BRT-lösningar (exempelvis Kungsbacka-Gbg via väg 158).
80. Kompletterande dubbelspår i ny sträckning mellan Kungsbacka – Göteborg
81. Ökad hastighet på Västkustbanan 240-280 km/tim (ex ökad rälsförhöjning, kurvrätning,
signalåtgärder etc)
82. Mobility management i byggskedet
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Målet om effektiva godsflöden i och genom stråket
83. Flexibla tider för godsleveranser, så att flödena sprids över dygnet
84. Flexibla öppettider/ dygnetruntöppna omlastningscentraler. Intermodalitet ska inte behöva
innefatta dötid.
85. Offentligt driven logistikpark
86. Mera lokal tillverkning och service, ex. livsmedelsproduktion lokalt i staden och i dess omland
87. Utvecklad e-handel med leveranshubbar i varje bostadsområde
88. Förbättrad kunskap om hur transportsystemet för gods fungerar (statistik, transportvägar,
start/målpunkter) – förutsättning/underlag för att ta fram andra åtgärder
89. Transportköparna väljer smarta transporter – Certifiering
90. Samverkan med transportköpare – informationsinsatser och kunskapsspridning
91.

ITS-lösningar, t.ex. realtidsinformation om trafikläget

92. Höjd hastighetsgräns för lastbilar på E6
93. Samordnade godstransporter genom t.ex. samlastning, ökad intermodalitet, fordonskonvojer på
väg
94. Samordnad varudistribution, t.ex. genom regional planering för lokalisering av
omlastningsterminaler, koordinering av varutransporterna inom städer avseende tid och plats,
företagssamverkan
95. Standardiserade enhetslaster eller mindre enheter (styckegods), mindre enhetslaster för
hemleverans och för transporter till fritidsboende
96. Differentierade plats- och tidsbundna avgifter på transporter, t.ex. trängselskatt
97. Högre fyllnadsgrad för godstransporter, t.ex. genom krav på högre medelbeläggning för lastbilar,
automatisk volymmätning, styrning mot högre lastningsgrad med hänsyn till banavgifter per
tidskanal
98. Regelbundna tidtabellagda tidkanaler för godstrafiken genom stråket (ex 2 i timmen)
99. Fler godspendlar (kollektivtrafik för gods) mellan viktiga noder i och utanför stråket
100. Kombinerade person- och godståg (färdiglastade godsvagnar som enkelt och smidigt kan kopplas
på fjärrtåg)
101. Tillåta längre och tyngre lastbilar i vissa relationer
102. Minskat lotsbehov genom ITS-stöd och åtgärder i farlederna
103. Variabla hastighetsgränser på E6
104. Fler uppställningsspår för godståg i Göteborg och Malmö (ökad kapacitet på bangårdarna)
105. Ombyggnad av rangerbangården i Sävenäs
106. Öresund, muddring i Flintrännan
107. Trimning och förbättring av vägar, ramper, ITS, signaler och körfält samt justering av
trafikplatser i Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö
108. Särskilda körfält för godsdistribution i storstäderna; körfälten kan även användas av
kollektivtrafik
109. Förbättringar eller ombyggnad i anslutningar till hamnar och terminaler, bland annat anpassning
av cirkulationsplatser för tunga och långa lastbilar som angör hamnen
110. Snabbare godståg
111. Längre godståg (kräver längre mötesspår för att kunna hantera längre tåg)
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112. Fler omlastningscentraler/kombiterminaler
113. Anpassning av blocksträckor (signalåtgärd på järnvägen för tätare trafik)
114. Inför ERTMS på Västkustbanan
115. Åstorp–Teckomatorp, fjärrblockering och nya/längre mötesspår
116. Ytterligare körfält på E6 mellan Alnarp och Löddeköpinge
117. Fyrspår Flackarp–Lund Högevall
118. Bulleråtgärder längs Kontinentalbanan i Malmö
119. Ny kombiterminal i Göteborg inklusive anslutningar
120. Kapacitetshöjande åtgärder Kävlinge–Arlöv
121. Fler förbigångsspår och partiella fyrspår på Västkustbanan
122. Fler körfält på E6 på högt belastade sträckor (ökad kapacitet)
123. Ökad kapacitet i trafikplatser med hög belastning (ex förlängning av ramper)
124. Utbyggnad av separata godsstråk på järnväg
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Målet om förbättrade interregionala persontransporter
125. ITS-lösningar (t.ex. realtidsinformation om trafikläget, personanpassad trafikinformation,
störningsinformation, trafikledning, trafikstyrning, stöd under resan, stöd före resan)
126. Omkörningsförbud lastbil/lastbil under vissa tider
127. Bättre förbindelser till flygplatserna
128. Bättre anslutningar till järnvägsstationer med snabbtåg, se till att bussar alltid avgår när tåg
anslutit och vice versa)
129. Höjd hastighetsgräns på E6 (även för långfärdsbussar)
130. Snabba tåg med få uppehåll
131. Färre eller snabbare regionaltåg (för att skapa utrymme för snabbtågen).
132. Interregional färjetrafik (ex mellan Oslo-Göteborg-Köpenhamn) med exempelvis
katamaran/snabbfärja
133. Högre kvalitet i kollektivtrafiken med avseende på komfort och service ombord
134. Tätare tågtrafik mellan Göteborg och Malmö i rusningstid
135. Pendelparkeringar
136. Utveckla effektivare produktionsmetoder för att bibehålla drift under byggtid/banarbete
137. Mobility management under byggtiden
138. Variabla hastighetsgränser
139. Fordon anpassade till befintlig infrastruktur, korglutning, anpassad längd, bredd och höjd
140. Ängelholm–Helsingborg, trimningsåtgärder för högre kapacitet på järnvägen
141. Trimning och förbättring av vägar vid större tätorter, ramper, ITS, signaler och körfält samt
justering av trafikplatser
142. Tåg med högre maxhastighet
143. Utökade möjligheter för långtidsparkering vid järnvägsstationer med snabbtåg
144. Anpassning av blocksträckor – signalåtgärd på järnvägen för tätare trafik
145. Dubbelspår Ängelholm–Maria
146. Dubbelspår Maria–Helsingborg
147. Fyrspår Flackarp–Lund Högevall
148. Fyrspår Göteborg-Kungsbacka
149. Fler förbigångsspår och partiella fyrspår på Västkustbanan, så att snabba tåg kan köra om
långsammare
150. Separata banor för snabba respektive långsamma tåg
151. Separata bussfiler vid infarterna till större städer och där framkomligheten behöver säkras
152. Fler körfält på E6, ombyggnad för ökad kapacitet i trafikplatserna
153. Sturupspendeln
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Målet om förbättrade inomregionala persontransporter
154. Resplaner för t.ex. skolor och företag
155. Genomför parkeringsöversyner för enhetlig hantering av parkeringstillgång och avgifter i relation
till attraktivitet, så att det blir likvärdigt att etablera företag i detta avseende i alla städer.
156. Cykelvägar i ett enhetligt system
157. Enhetlig vägvisning av cykelvägar
158. Samåkningssystem
159. Färre snabbtåg (för att skapa utrymme för fler regionaltåg)
160. Utjämnade hastigheter på järnvägen, förändrad uppehållsbild för regionaltåg – ökad turtäthet
totalt sett
161. Busstrafik som avlastar tågtrafiken, t.ex. direktbussar Malmö–Helsingborg
162. Höjd hastighetsgräns på E6 /E22 (även för bussar)
163. Låt kommuner och större företag anpassa arbetstider för att sprida när anställda börjar och slutar
arbetet efter var de bor. Samarbeta med dagis och skola för optimering så att alla som bor i
exempelvis Rolfstorp och pendlar in till Varberg får möjlighet att ha synkroniserade tider för
arbetsstart och dagistider, medan de som bor i Veddige och ska in till Varberg får motsvarande
men förskjutet 15-30 minuter. Uppmärksamma goda exempel.
164. Inför bättre digitala hjälpmedel för att identifiera när och hur man ska genomföra sin resa för att
göra den optimalt
165. Låt kommuner hjälpa till med samåkningsportaler, så alla samhällen av viss storlek får tillgång
till enkel hantering (via sms) för att hitta någon att samåka med eller få med extra passagerare i
bilen
166. Omkörningsförbud lastbil/lastbil under vissa tider
167. Styrmedel för att öka den genomsnittliga beläggningen per bil (tullar, särskilda filer)
168. Pendlarkort på snabbtåg
169. Bättre störningsinfo för att kunna välja snabbast körväg
170. Taxi för pendling och samordning med andra trafikslag
171. Prioritering av cykelvägar i korsningar
172. Lånecykelsystem vid tågstationer och buss.
173. Fler spår för nattuppställning av persontåg längs hela stråket
174. Fler körfält mellan vissa trafikplatser med hög andel lokal trafik
175. Trimning och förbättring av vägar, ramper, ITS, signaler och körfält samt justering av
trafikplatser
176. Ängelholm–Helsingborg, trimningsåtgärder för högre kapacitet på järnvägen
177. ITS-lösningar (t.ex. realtidsinformation om trafikläget)
178. Variabla hastighetsgränser
179. Nya stationer för regionalpendel på Västkustbanan
180. Gena och vindskyddade gång- och cykelanslutningar till stationer och hållplatser
181. Förbättrade cykelparkeringar vid hållplatser och stationer
182. Förbättrade pendelparkeringar vid tågstationer samt vid strategiska busshållplatser
183. Anpassning av blocksträckor – signalåtgärd för tätare trafik
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184. Reversibla körfält för högre kapacitet i rusningstrafik
185. Dubbelspår Ängelholm–Maria
186. Dubbelspår Maria–Helsingborg
187. Teckomatorp–Eslöv, spårbyte
188. Ytterligare körfält på E6 mellan Alnarp och Löddeköpinge
189. Fyrspår Flackarp–Lund Högevall
190. Fyrspår Göteborg-Kungsbacka
191. Pendeltåg till Varberg
192. Pendeltåg till Grevie
193. Fler lokala stationer om det finns tillräckligt underlag och ledig kapacitet
194. Helsingborg knutpunkt – kan lösas med vändning på annan plats?
195. Planskildhet Skånebanan-Västkustbanan
196. Vändspår i Mölndal och Kungsbacka, vid byggnation av fyrspår kräver det åtgärder i mdlkungsbacka
197. Spår Göteborg-Kungsbacka i kompletterande sträckning (Säröstråket)
198. Bulleråtgärder längs Kontinentalbanan i Malmö
199. Kapacitetshöjande åtgärder Kävlinge–Arlöv
200. Kapacitetshöjande åtgärder Åstorp–Teckomatorp, etapp 3
201. Fler körfält på E6/E22 m.fl., ombyggnad för ökad kapacitet i trafikplatserna
202. Fler förbigångsspår och partiella fyrspår på Västkustbanan, så att snabba tåg kan köra om
långsammare
203. Separata banor för snabba respektive långsamma tåg
204. Busskörfält där framkomlighet behöver säkras
205. Supercykelväg, Malmö-Lund, Göteborg-Kungsbacka
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Ej aktuella åtgärder (helt eller delvis utanför parternas ansvarsområden)
•

Tillstånd vid utökad verksamhet/ny verksamhet, transporternas miljöpåverkan får större vikt
vid tillstånd

•

Ändrad skattelagstiftning/avdragsregler som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik

•

Olika momssatser fysiska och digitala varor

•

Trafikregler anpassade för cykling

•

Avdrag för pendling med cykel

•

Optimera hastigheter för minskad energiförbrukning

•

Dyrare flygresor, anses ej vara hållbar kollektivtrafik

•

Handel med utsläppsrätter för flygtrafiken

•

Styrmedel för energieffektivare och tystare flygplan

•

IMO:s svaveldirektiv för sjöfart

•

Förändrad lagstiftning:
a.

Värdefull åkermark (ex klass 8-10) bör klassas som riksintresse

b. Externa handelsområden ska tillståndprövas enligt Miljöbalken (som miljöstörande
verksamhet)
c.

Inför bindande/förpliktigande regionplanering i lagstiftningen

d. Tydligare krav på kollektivtrafikförsörjning vid nybyggnadsområden i PBL
•

Gör det dyrare att äga bil, fordonsskatt, ev. kompenserat av sänkta avgifter för hyrbilar el
bilpool

•

Differentiering av banavgifter

•

Europeisk tågplanering/tidtabellläggning med internationella godskanaler

•

Europeiskt vägavgiftssystem/betalsystem (harmonisering)
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Bilaga 2 - Trafikeringskartor

Bilaga 3 - Trafikeringsanalys år 2020–2025

Västkuststråket trafikeringsanalys 2025
OBS! Underlags- och arbetsmaterial
Trafikeringsanalysen är genomförd av Magnus Backman, Trafikverket.

Förutsättningar
Planerad infrastruktur för 2025 har byggts upp i Railsys. Den önskade trafiken har sedan analyserats
på sträckan Helsingborg – Göteborg. På sträckan Helsingborg – Malmö är det önskade trafikutbudet i
regiontrafiken av samma omfattning som under dagens rusningstrafik därför har tåglägena ”låsts” i
Helsingborg med antagandet att tågen som fortsätter söder om Helsingborg använder samma
tidtabell som idag. För snabbtågen finns ingen befintlig tidtabellskanal men en översiktlig bedömning
av att det är möjligt att köra tågen till och från Helsingborg har gjorts enligt dagens tidtabell.
Önskemålet att köra två genomgående Öresundståg Halmstad – Helsingborg har testats vilket är en
avvikelse från den trafikeringskarta som finns för stråket 2025.

Trafikering
Regionaltrafiken, Snabbtågen och Godstågen på sträckan styrs hårt av de 4 kanaler per timme som
finns mellan pendeltågen Kungsbacka – Göteborg. För att få en vettig tidtabell går regionaltågen i
varsin lucka med 30 minuters mellanrum. Snabbtågen går då 15 minuter före och 15 minuter efter
regionaltågen varje timme. Eftersom regionaltågen har täta uppehåll blir gångtidskillnaden mot
snabbtågen så stor att snabbtågen kör ikapp regionaltågen någon stans mellan Halmstad och
Ängelholm beroende på uppehållsmönster för snabbtågen. Ett regionaltåg per timme måste därför
förbigås om även snabbtågen ska köras via Helsingborg. Den sista kanalen mellan Kungsbacka och
Göteborg utnyttjas av ett godståg. Godståget Blir förbigånget vid minst 2 tillfällen. För att minska
transporttiderna skulle ett förbigångspår behöva byggas mellan Falkenberg och Halmstad. Idag
tvingas godståget stå på normalhuvudspår i Falkenberg vid förbigångar.
Pendeltågen Förslöv – Helsingborg stannar ofta och har därmed väsäntligt längre gångtider än andra
tåg på sträckan. Trafiken styrs hårt av den enda kvarvarande enkelspåret mellan Maria och
Helsingborg. De stora gångtidsskillnaderna och de fastlåsta tiderna på sträckan Maria – Helsingborg
gör att det inte går att få attraktiva restider för alla tåg. I den presenterade tidtabellen har lokaltågen
tagit ”smällen” och blir till största delen förbigångna i Ängelholm. Det ena södergående lokaltåget
blir förbigånget både av ett snabbtåg och ett regionaltåg och får därmed stå still i 12 minuter i
Ängelholm.
För att få en attraktiv tidtabell för lokaltågen måste regional eller snabbtågstrafiken reduceras. Det är
mycket svårt att bedöma hur omfattande snabbtågstrafiken kommer att bli. För närvarande går det
inga snabbtåga alls på sträckan Göteborg – Malmö och när de gick körde de via Hässleholm istället
för Helsingborg. Om det inte går några snabbtåg går det att bygga en tidtabell där inte lokaltågen blir
förbigångna i Ängelholm.

Bilaga 4 - Trafikeringsanalys år 2030–2035

Västkuststråket trafikeringsanalys 2035
OBS! Underlags- och arbetsmaterial
Trafikeringsanalysen är genomförd av Magnus Backman, Trafikverket.

Sammanfattning
Intresset för att köra tåg i Västkuststråket är mycket stort. För att hantera det önskade tågantalet
runt Göteborg och i Skåne krävs mycket stora investeringar. Mellan Kungsbacka och Ängelholm klarar
dock dagens infrastruktur av att hantera det önskade tågantalet år 2035 relativt bra. De stora
investeringar som krävs för att klara det önskade tågantalet gör att alternativa trafikeringsmodeller
bör tas fram om investeringarna inte blir av.
Förutsättningar
Önskad trafik för 2035 byggs upp i Railsys på sträckan Göteborg – Lund, se trafikeringskartor. I
studien förutsätts att ett dubbelspår byggts mellan Helsingborg och Maria. En fyrspårig vändstation
för Lokaltåg har också förutsatts ingå i dubbelspårsutbyggnaden Maria- Helsingborg. Under analysen
har några förändringar gjorts av trafikeringen då det visat sig omöjligt att uppfylla önskemålen om
trafikering. De justeringar av utbud som skett är följande.
Ett av Pågatågen Helsingborg – Åstorp – Hässleholm vänder på Helsingborg C istället för i Maria.

Snabbtåg
En snabbtågskanal mellan Lund och Göteborg har skapats med uppehåll i Varberg, Halmstad och
Helsingborg.

Öresundståg
Öresundstågen kör med 2 tåg i timmen hela sträckan Göteborg - Lund . P.g.a. olika uppehållsbild
söder om Laholm uppnås inte styv tidtabell för hela stråket. Snabbtågen är lagda så att de inte
behöver förbigå mer än ett av de genomgående Öresundstågen. Denna förbigång har förlagts till
Båstad Norra för både södergående och Norrgående tåg. Ett av Öresundstågen gör också uppehåll i
Maria, Ramlösa och Kävlinge vilket omöjliggör styv tidtabell genom Halland för norrgående tåg.
Tåget mot Hässleholm har varit svårt att få in, då det innebär att man lägger ett sjunde Öresundståg
på sträckan Malmö – Lund. Detta tåg passar då inte in i takttidtabellen med avgångar var 10 minut
vilket gör det svårt att få in på övriga nätet. Öresundståget i rusningstrafik Malmö – HelsingborgKattarp – Åstorp har därför tagits bort.
Insatstågen mellan Ängelholm och Lund får ett ganska dåligt tågläge då de blir förbigånget av ett
snabbtåg i Landskrona tåget hinner då inte köra om Pågatåget på den sträcka som antagits vara
fyrspårig.

Lokaltrafik
Västra Götaland - Halland
Lokaltrafiken har upp till 8 avgångar per timme i rusningstrafiken. 6 av dessa förutsätts stanna på
samtliga mellanstationer. 2 avgångar stannar endast i Lindome och Hede ett av dessa tåg fortsätter
som lokaltåg till Varberg.

Skåne Västkustbanan Helsingborg - Lund
Pågatågen på västkustbanan går i 2 gånger i timmen hela dagen mellan Helsingborg och Lund. För att
klara sig inom det antagna fyrspåret krävs att uppehållet i Kävlinge för Öresundstågen som går hela
vägen till Göteborg slopas. Det går inte att uppnå styv 30 minuterstrafik för norrgående tåg utan
tidsintervallet blir 34 -26. De södergående tågen klarar styv 30 minuterstrafik. För att uppnå styv 30
minuterstrafik måste det norrgående extra spåret för långsamma tåg starta innan hålplatsen i
Gunnesbo.
I Rusningstrafiken förtätas Pågatågen med ytterligare 2 tåg i timmen dessa tåg kan inte bilda en helt
styv 15 minuters trafik i någon riktning eftersom de är beroende av att bli förbigånga av Öresundståg
och Snabbtåg som inte följer ett styvt 15 minuters mönster.
Skåne Västkustbanan Helsingborg – Förslöv
Upp till 4 pågatåg per timme trafikerar sträckan Helsingborg – Ängelholm norr om Ängelholm glesas
trafiken ut till 2 tåg per timme i rusningstrafiken. Den täta trafiken på sträckan har gjort det svårt att
hitta tidslägen för Pågatågen. Uppehållet i Vegeholm har därför strukits på tågen som går till och från
Åstorp. Dess värre innebär det också att Vegeholm uppehållen i Vegeholm ligger ihopklumpade och
sker för norrgående tåg med endast 8 minuter mellanrum där efter dröjer det 52 minuter till nästa
avgång. Det samma gäller för södergående tåg. För södergående tåg sker också en ihopklumpning då
de är beroende av mötesstationerna på Skånebanan trafiken är därför mycket långt ifrån ett system
med avgång var 15 minut.
Skåne Helsingborg - Åstorp.
Pågatågen går ungefär var 30 minut i rusningstrafiken därutöver går ett mer direkt Öresundståg en
gång i timmen som endast har uppehåll i Bjuv. Det är svårt att hitta luckor för tågen som ska korsa
västkustbanan.
Skåne Rååbanan, Lomma banan och Söderåsbanan
Önskemålet att köra 2 tåg i timmen på sträckan Malmö – Helsingborg samt en gång i timmen
Teckomatorp – Åstorp och Eslöv – Teckomatorp går att uppfylla. Det går dock inte att köra med styv
tidtabell eftersom mötstationerna på Lommabanan inte är anpassade för ett sådant upplägg. Det
sker också på bekostnad av Godstrafiken då det endast går att framföra ett godståg i varje riktning
per timme. Det blir också mycket svårt att hitta luckor över Västkustbanan för samtliga tåg.
Markarydsbanan
Timmestrafik Hässleholm – Halmstad är möjlig med anslutningar till och från Öresundstågen. Tågen
möts då i Markaryd. Detta upplägg gör det dock mycket kostnadsdrivande att utöka trafiken
Markaryd – Hässleholm till 30 minuterstrafik. Mötesstationen i Bjärnum ligger inte mitt på sträckan
gångtidsmässigt och vändtiden i Markaryd blir endast två minuter vilket innebär att två tågsätt måste
användas för att köra 30 minuterstrafik

Godstrafik
Västkustbanan
Godstågen tar sig relativt enkelt fram på Västkustbanan mellan Ängelholm och Göteborg med
befintlig infrastruktur. Det är dock bra för stabiliteten om Tyllered hade fått ett förbigångspår även
på nedspåret.

Godstråket genom Skåne
Godstråket genom Skåne är mycket trångt särskilt mellan Kävlinge och Teckomatorp. Plankorsningen
med Västkustbanan i Kävlinge gör att det endast finns 1 godskanal i varje riktning på sträckan per
timme trotts att linjen mellan Kävlinge och Teckomatorp skulle klara 2 kanaler i timmen i varje
riktning. Låsningen av Pågatågen i ett ostyvt mönster på Lommabanan gör även att denna banan
bara kan hantera ett godståg i timmen per riktning. Det ena godståget får också mycket långa
väntetider för möten både på Lommabanan och på Söderåsbanan.
Rååbanan
Med 2 pågatåg i timmen på Rååbanan finns det plats för ett godståg varannan timme i varje riktning.
Tågen får invänta den tillgängliga kanalen söder om Teckomatorp i ca 15 minuter.
Skånebanan
I rusningstrafiken finns det plats för ett tåg varannan timme i högtrafiken. Det har dock varit omöjligt
att hitta en lucka i trafiken på Västkustbanan, vilket gör att det kan krävas en planskildhet om
godstrafik ska bedrivas på Skånebanan under dagtid.

Infrastruktur
För att kunna köra den skissade trafiken krävs tämligen stora investeringar i infrastrukturen utöver
beslutad plan.
Mölndal – Kungsbacka
Mölndals station behöver fler plattformspår. För att uppnå större robushet bör spåren för
Västkustbanan och Götalandsbanan kunna samutnyttjas.
På delar av sträckan krävs fyra spår och särskilt mellan Almedal-Mölndal och Lindome-Kungsbacka.
Detta kan dock ge ett störningskänsligt upplägg på den dubbelspåriga sträckan vilket ger stor risk för
störningar i Västlänken och på Västkustbanan. Ett utbyggt fyrspår på hela sträckan Mölndal –
Kungsbacka ger ett robust system och bäst förutsättningar för önskvärd trafik 2035.
Kungsbacka station klarar inte av alla vändande tåg med nuvarande utformning. Två vändspår
kommer troligen behövas.
Kungsbacka – Ängelholm
Sträckan klarar av att hantera trafiken på ett bra sätt. För att öka stabiliteten bör Tyllered förses med
ett förbigångspår även på nedspårssidan. Ett förbigångspår mellan Falkenberg och Halmstad är också
önskvärt för att öka stabiliteten.
Ängelholm – Helsingborg – Malmö
I Vegeholm behövs plattformar byggas för att kunna stanna med Pågatågen.
Maria station behöver ha 4 plattformspår plus ett eller flera uppställningsspår för att klara
förbigångar och tågvändningar.
Knutpunkten behöver få växlar mellan spår 2 och 3 för att öka plattformskapaciteten.
Ramlösa station behöver också ha 4 spår för att klara anhopningen av tåg dessutom behövs en
planskild förbindelse mellan godsbangården och Skånebanan.

Det krävs fyra spår på sträckan Landskrona inklusive stationerna. I Kävlinge behöva även ett sjätte
spår på stationen.
Godstråket genom Skåne
Mötesstationer behöver byggas i enlighet med förstudien för Söderåsbanan
Lommabanan behöver också utbyggda mötesstationer men om det aktuella trafikupplägget ska
användas bör de inte placeras på de enligt förstudien föreslagna platserna.
Om godstrafiken ska kunna utökas till 2 tåg per timme och riktning på Godstråket krävs minst en
planskild korsning i Kävlinge eventuellt även fler mötesstationer.

Analys
Om styv tidtabell ska kunna köras i alla relationer är Skånetrafikens analys att samtliga spår i Skåne
som idag är dubbelspår måste vara fyrspår och samtliga enkelspår dubbelspår korrekt. Den
presenterade tidtabellen har inte kunnat uppnå styv tidtabell i många relationer. I vissa relationer är
spridningen av lokaltågen över en timme dålig och i praktiken blir det inte tätare trafik än en gång i
halvtimmen under vissa tider trotts att det går 4 tåg per timme.
Tidtabellen som den är utformat innehåller många beroenden och mycket lite luft mellan tågen de
även mycket små förseningar kommer att starta kedjereaktioner i systemet. Om punktligheten 2035
inte avsevärt förbättrats till 2035 är det inte rekommenderat att köra försöka köra med så små
marginaler. Punktligheten riskerar att bli alldeles för låg.
Den korta fyrspårsträckan mellan Kävlinge och Landskrona låser fast tågen i en viss kanal vilket ger
problem längre ut i nätet för att uppnå full flexibilitet behöver fyrspåret gå hela sträckan Lund –
Helsingborg. Det föreslagna fyrspåret Lindome – Kungsbacka kan hantera trafiken på ett bättre sätt
eftersom de flesta tågen vänder i kungsbacka och man slipper ikappkörningseffekter på ett
efterföljande dubbelspår.
Det kan också ifrågasättas om det verkligen är tillräckligt med de fåtal godskanaler som kan erbjudas
på godstråket igenom Skåne och mellan Helsingborgs godsbangård och omvärlden. Mellan På
samtliga banor borde minst en godskanal i timmen vara ett minimikrav mellan Teckomatorp och
Malmö godsbangård borde 2 kanaler per timme och riktning ses som ett minimum då banan troligen
ska serva både Göteborg och Helsingborg. Markarydsbanan har inte plats för några godståg alls utan
utbyggnader.
De stora investeringar om krävs för att hantera det önskade antalet tåg är en indikation på att det
finns ett stort gap mellan önskad tågantal och hur många tåg som i praktiken kommer att kunna
köras år 2035. Det är knappast troligt att samtliga investeringar i listan kommer att vara genomförda
år 2035. Trafikverket bör med utgångspunkt från utredningen om västkuststråket sätta sig ner med
berörda intressenter för att finna lösningar på den framtida trafikeringen om de listade
investeringarna inte genomförs.
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