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Delrapport - stråkanalys för GGVV-regionen

Stråkanalys	-	en	process	för	att	
bygga	gemensamma	målbilder

Sedan våren 2006 har representanter för 
GGVV-regionen (Gislaveds, Gnosjö, Vagge-
ryds och Värnamo kommuner), Vägverket 
Region Sydöst, Regionförbundet Jönköpings 
län och Jönköpings Länstrafik AB (JLT) till-
sammans drivit utvecklingsprojektet ”Strå-
kanalys för GGVV-regionen”. 

Behovet av att arbeta med stråkanalyser har 
vuxit sig starkare i takt med det intensifiera-
de regionala utvecklingsarbetet och vidgade 
diskussioner om hur bättre kommunikationer 
kan understödja tillväxt och regional utveck-
ling. En viktig utgångspunkt för arbetet med 
stråkstudier är att se transportinfrastruk-
turens utformning och användning som en 
integrerad del i samhällsutvecklingen. 

Ofta handlar en stråkanalys om relationer-
na mellan några orter som ligger på en linje. 
GGVV-projektet är särskilt komplext efter-
som det inte bara handlar om fyra kommu-
ner, utan omfattar ett dussin tätorter med 
omgivande landsbygd som ska länkas sam-
man på ett hållbart sätt i olika riktningar.  

Dessutom har de fyra kommunerna anspråk 
på snabba, bekväma kommunikationer till 
flera olika regionala centra. 

Processens syfte är att bygga gemensamma 
målbilder och få alla parter att gemensamt 
stötta den färdriktning man kommer över-
ens om. Det handlar om att kunna samlas 
kring en gemensam vision om att bättre 
knyta samman boende, arbetsplatser och 
service. Konkret avses arbetet resultera i 
förslag på ett antal aktiviteter, åtgärder och 
prioriteringar som i sin tur ska kunna utgö-
ra ett viktigt underlag för upprättandet av 
kommande länstransportplaner. Detta an-
greppssätt ökar möjligheterna att uppnå en 
realistisk ambitionsnivå eftersom fysiska 
investeringar diskuteras tidigt i planerings-
processen.
 
Trafikverkens fyrstegsprincip är den me-
tod som ska användas för att nå konsensus 
kring angelägna behov och förbättringar av 
transportsektorn. Det är viktigt att beakta 
alla delar av rese- och godstransportkedjan, 
vilket medför att ett transportöverskridande 
synsätt måste tillämpas. Samarbetsparterna 
ansvarar gemensamt för stråkanalysen.
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Fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen kan sägas vara ett förhållningssätt till hur identifierade behov 
eller brister i transportsystemet ska hanteras. Utgångspunkten är att det inte är 
möjligt att tillgodose alla önskemål enbart genom nybyggnation. Sålunda är det 
nödvändigt att först analysera vilken effekt andra insatser kan få. Genom denna 
metodik ökar förutsättningarna att uppnå god hushållning med investeringsmedel 
och samtidigt kunna begränsa vägtransportsystemets negativa effekter. De fyra 
stegen är: 

1. Åtgärder som ger minskat transportbehov och val av alternativa transportsätt. 
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon.
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder. 
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 

Översiktligt	om	upplägget	av	processen

Arbetet har hållits ihop av en projektgrupp och två workshopar har genomförts i sam-
arbete med extern konsult. De inledande stegen har varit; 
Startmöte: Uppdrag, ramar, metod.
Projektgruppsmöte	I: Historik, trender och anspråk, nuläge (intressentanalys, sam-
bandsanalys, samhällsbehovsanalys, resurs-/bristanalys). 
Workshop	I: Troligt läge 2025 (trolig samhällsutveckling, intressentanalys) alterna-
tivscenario, önskat läge 2025 (stråkområdet, transportsystemet, strategiska mål), be-
hov och möjligheter (prioriterade behov, möjliga åtgärder). 
Projektgruppsmöte	II: Kvalitetssäkring (faktakontroll, konsekvenskontroll) och kon-
sekvensbedömning
Workshop	II: Behov och möjligheter (prioriterade behov, möjliga åtgärder). Gemensam 
formulering och prioritering av handlingsalternativ och konsekvensbedömning. 
Projektgruppsmöte	III: Fördjupningar och bearbetning av resultat från workshop II. 

Följande funktioner var representerade under workshoparna: företrädare för trans-
portnäringen, företagsledare, industriföreträdare, näringslivschefer, tekniska chefer, 
stadsarkitekter, miljö - och stadsbyggnadschefer, förvaltningschefer, kommundirektö-
rer, kommunikationsansvariga, ordförande och vice ordförande inom respektive kom-
munstyrelse.

Därefter har projektgruppen bearbetat resultat, förslag och erfarenheter vilket har 
resulterat i följande delrapport.
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Trots de utmaningar globaliseringen inne-
burit för svensk industri har flertalet före-
tag i regionen hittills kunnat behålla sin 
konkurrenskraft. Strukturomvandlingen 
har dock inte gått spårlöst förbi. Ett kon-
kret exempel var när Continental 2002 lade 
ner sin däcktillverkning i Gislaved och 750 
personer i ett slag blev arbetslösa. Förvå-
nansvärt nog hade alla, utom 50, fått nytt 
arbete inom ett år. Ett liknande exempel 
kan hämtas från Vaggeryd där Flextronics 
stängde sina fabriker 2001-2004. Långt över 
1000 blev då friställda men kunde ganska 
snabbt finna nya arbeten i regionens nä-
ringsliv. (Källa: Västsvenska Industri- och 
Handelskammaren)

Befolkningen i GGVV-regionen har totalt 
sett minskat sedan år 1999. Detta år fanns 
det ca 85 100 invånare i regionen. År 2006 
hade antalet invånare minskat till ca 84 
600, d.v.s. med ca 500 personer (- 0,6 %). När 
det gäller utvecklingen i respektive kom-
mun framgår att Gislaved och Gnosjö kom-
muner har minskat i antal invånare sedan 
år 1999, medan Vaggeryd och Värnamo 
kommuner har ökat i invånarantal under 
perioden. (Källa: SCB)

Pendlingsströmmarna i GGVV-regionen 
sker i huvudsak mellan de fyra kommu-
nerna, men det finns även andra relationer 
som är viktiga. För Gnosjö kommun domi-
neras både ut- och inpendlingen av Vär-
namo och Gislaveds kommuner. Den största 
inpendlingen kommer från Värnamo och 
den största utpendlingen sker till Gisla-
veds kommun. Gislaved i sin tur har stor 
utpendling till Värnamo, Gnosjö och Hylte 
kommuner och sin största inpendling från 
Värnamo, Tranemo, Gnosjö och Hylte. Från 
och till Gislaveds kommun pendlar alltså 

många över gränsen till Halland och Västra 
Götaland. (Källa: SCB 2005)

Vaggeryd är den enda av de fyra kommu-
nerna vars största in- och utpendlingsort 
inte ingår i GGVV-regionen. Jönköping ut-
gör nämligen den i särklass starkaste pend-
lingsrelationen, men Vaggeryds kommun 
har även pendlingsströmmar till och från 
Värnamo, Nässjö, Sävsjö och Gnosjö. (Källa: 
SCB 2005)

Värnamo har sin största inpendling från 
Gislaveds kommun, men även tydliga ström-
mar från Gnosjö och Vaggeryd. Utpendling-
en går för Värnamos del i första hand till 
Gnosjö och Gislaved, men även till viss del 
till Jönköping och Växjö. (Källa: SCB 2005)

För GGVV-regionens utveckling är det bety-
delsefullt att kunna tillgodose arbetskrafts-
behovet hos det privata näringslivet och de 
offentliga verksamheterna samt att förbätt-
ra kommunikationerna och forma attrakti-
va boende- och livsmiljöer. Det handlar om 
att kunna möta människors bodrömmar på 
ett än mer offensivt sätt. 

Huvudspår i GGVV-regionens utvecklings-
arbete är således att både arbeta med den 
inre funktionaliteten (regionförstärkning) 
och att stärka sambanden med viktiga regi-
onala centra som Jönköping, Växjö, Halm-
stad och Borås/Göteborg (regionförstoring). 
Emellertid är det inte möjligt att under över-
blickbar tid kunna bygga bort transportin-
frastrukturens alla brister. Det behövs ett 
arbets- och förhållningssätt där aktörerna 
samfällt bidrar till en hållbar samhällsut-
veckling och optimering av de resurser som 
finns. 

En	företagsam	region

GGVV-regionen är vida känd för sin entreprenörsanda. Under decennier har näringsli-
vet visat prov på stor kreativitet och omställningsförmåga. 
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LA-region är en funktionell region där den minsta byggstenen utgörs av den enskil-
da kommunen. Indelningen i LA-regioner bygger på arbetspendling över kommun-
gränserna. För att en kommun ska få gå under beteckningen ”LA-region” krävs att 
den totala utpendlingen är lägre än 20% och utpendlingen till en annan kommun 
är max 7,5%. Om detta inte uppfylls sammanförs kommunen med den kommun till 
vilken den största utpendlingen sker. Med regionförstoring menas ofta att LA-re-
gionen knyts ihop till en ny och större arbetsmarknadsregion vid ökad arbetspend-
ling. Gislaved och Gnosjö tillhör Gislaveds LA-region, Vaggeryd tillhör Jönköpings 
LA-region och Värnamo utgör en egen region enligt SCB:s indelning. 

Värt att notera är att det finns flera benämningar på arbetsmarknadsregioner. 
Exempelvis delar Nutek in Sverige i 72 funktionella analysregioner (FA-regioner). 
Inom en sådan region kan människor bo och arbeta utan att behöva göra alltför 
tidsödande resor. Här utgör Jönköpingsregionen ett större och Värnamo ett mindre 
regioncentrum. I Värnamoregionen ingår Tranemo, Gnosjö, Värnamo och Gislaved. 
I Jönköpingsregionen ingår bl. a. Vaggeryd. (Källa: Nutek, SCB 2005)

Lokala arbetsmarknader och funktionella analysregioner 
(LA-regioner och FA-regioner) och regionförstoring

Utgångspunkter	för	analysen

Väsentligt i processen med en stråkanalys är att berörda aktörer gemensamt analyse-
rar vilka samhällstrender som sannolikt kommer att styra regionens utveckling. Vidare 
belyses vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i regionen, samt vilka 
strategiska utvecklingsbehov som främjar önskvärd utveckling. Med detta som grund 
kan olika aktiviteter och åtgärder diskuteras.  

Arbetet har utgått ifrån två övergripande frågeställningar: 

• Hur skall transportsystemet utformas på ett hållbart sätt till år 2025 för att stödja 
utvecklingen inom GGVV-regionen (avseende miljö, ekonomi och social utveckling)? 
• Hur kan olika aktörer bidra till detta transportsystem? 

Målet med stråkanalysen är att:

• Belysa stråkets funktion i samhället idag och i framtiden (20 år framåt)
• Belysa vilka behov stråket/nätet behöver möta
• Formulera en gemensam prioritering av åtgärder
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Vid de projektgruppsmöten och workshopar 
som har skett inom ramen för stråkanalysen 
har följande trender ansetts ha starkast på-
verkan på utvecklingen i GGVV-regionen.

Trend I: Tillväxt i industrin leder till ökad 
tung trafik
Godstransporterna har ökat, främst genom 
mer tung trafik på väg. Vägtransporter under 
10 mil dominerar fortfarande men trenden 
tyder på allt längre transporter, mellan 10-
30 mil, men även däröver (källa: Vägverkets 
nationella vägtransportplan).

Traditionell lagerhållning har ersatts av 
”Just-in-time-principen”. Komplexa system 
med många underleverantörer medför att 
transportarbetet ökar. Eftersom vägarna i 
praktiken fungerar som lager kommer den 
tunga trafiken att alltmer belasta väginfra-
strukturen. 

GGVV-regionens tillverkande företag ligger 
ofta utanför de större tätorterna. Detta för-
hållande ställer höga krav på vägsystemet 
när det gäller framkomlighet och förutsäg-
barhet.

Trend II: Ökad pendling – livsstilsboende
Allt större arbetsmarknadsregioner innebär 
att pendlingen ökar. Forskning visar att det 
finns tydliga skillnader mellan kvinnors och 
mäns resmönster. Kvinnor har mer kombi-
nerade resor. De avbryter ofta sina resor för 
att exempelvis handla, hämta barn på dagis 
eller uträtta andra ärenden. Männens resor 
är däremot ofta längre och mer knutna till 
jobbet.

Generellt kan sägas att ju större stad desto 
högre tolerans mot längre pendlingstider. Ett 
liknande mönster kan utläsas när det gäller 
utbildningsnivå: ju högre utbildning indivi-
den har desto längre kan den tänka sig att 
resa för att få ett arbete som matchar utbild-
ningen. Genomsnittspendlaren är vanligen 
beredd att resa cirka 45 minuter, men atti-
tyden varierar beroende på var i landet in-
dividen bor. Störst inpendling sker till stor-
städerna.

En tämligen ny trend är så kallat ”livsstils-
boende”, det vill säga folk som låter fritid 
och intressen påverka boendet. Ett exempel 
är de små byar som växer upp i närheten av 
golfbanor. Andra exempel är hästgårdar och 
ekobyar.

Det är viktigt att ständigt analysera de förändringar som har sådan kraft att de kan på-
verka samhällsutvecklingen på ett långsiktigt sätt. Trenderna kan gälla: 
 
– förskjutningar i attityder och värderingar
– strukturomvandlingar i näringslivet och de offentliga verksamheterna
– förändringar i boende- och resmönster 
– samspelet mellan näringsliv och offentlig verksamhet

Starka	samhällstrender

20 40 60 Tid i minuter

Benägenhet
att pendla

Inom
kommunen

Inom
regionen
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Trend III: Ökad turism och shopping som 
en del av upplevelseekonomin
När det gäller utveckling av tjänstesektorn 
har många nya jobb tillkommit inom turism 
och besöksnäring. Människor tenderar att 
lägga en stor del av sitt konsumtionsutrym-
me på resor och upplevelser. Ett ökat väl-
stånd i Europa skapar också förutsättningar 
för att fler kan besöka resmål i Sverige. Biltu-
rismen bedöms således att öka 
till, från och genom Jönköpings 
län. Inom GGVV-regionen finns 
flera turistiskt starka besöks-
mål, men även naturupplevelser 
i allmänhet lockar många besö-
kare från det tättbefolkade Eu-
ropa. 

Etableringen av externa han-
delsområden har förändrat 
människors köpvanor under 
senare år. Shopping har blivit 
en allt viktigare del av upplevelseekonomin. 
Många människor vill införskaffa varor till 
goda priser genom att färdas i bil tiotals mil. 
Gekås i Ullared är ett exempel på denna köp-
lust med 3,7 miljoner besökare per år (fler än 
Liseberg!). Även om denna utveckling ser ut 
att fortsätta medför alla dessa bilresor en 
ökad miljöbelastning. En stor andel av dessa 
inköpsresor går dessutom genom GGVV-re-
gionen och på väg 153. 

Trend IV och V: Ökade krav på miljöanpass-
ning och trafiksäkerhet 
Miljöhänsyn inom kommunikationsområdet 
aktualiseras allt mer. Intresset för alterna-
tiva drivmedel och mer bränslesnåla fordon 
ökar. Men detta räcker sannolikt inte för 
att klara de uppsatta miljömålen. Andelen 
pendlare som väljer kollektivtrafik eller cy-
kel måste därför öka betydligt. Detta ställer 
höga krav på samhällsplaneringen så att bo-
ende, arbetsplatser och service länkas sam-
man genom kollektivtrafikstråk och gång- 
och cykelvägar (GC-vägar). 

Människor efterfrågar i ökad utsträckning 
både krocksäkra bilar (enligt EuroNCAP:
s klassning) och trafiksäkra vägsystem. En 
upprustning av befintliga vägar genom ex-
empelvis mittseparering, kombinerat med 
attraktiva GC-vägar, leder till högre trafik-
säkerhet, ökad framkomlighet för kollektiv-
trafik och att fler ser cykeln som ett lämpligt 
alternativ.
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Hela	resan

I sammanhang när arbetspendling disku-
teras används vanligen begreppet ”hela re-
san”. Detta inkluderar hur man tar sig till 
och från färdmedel.  Den totala restiden 
mellan arbetet och bostaden är en mycket 
viktig faktor för pendlingsbenägenheten.

”Hela-resan-perspektivet” handlar bl.a. om 
förbättring av hållplatser och 
dess anslutningar, att öka tra-
fiksäkerheten och att förbättra 
tillgängligheten för funktions-
hindrade. Det är viktigt att 
anslutningsvägar är gena och 
bekväma men även säkerhets- 
och trygghetsaspekter har stor 
betydelse. 

Cyklister vill ha säkra cykelparkeringar 
i nära anslutning till hållplatser. För att 
locka dem som inte har hållplats inom gång- 
eller cykelavstånd kan bilparkering eller 
pendlarparkering i anslutning till hållplat-
sen erbjudas. En koppling till övrig kollek-
tivtrafik ska också finnas för att ”Hela-re-
san- perspektivet” ska bli komplett. (Källa: 
Stråkstudie, högklassigt busstråk Kristian-
stad-Åhus, Vägverket Region Skåne 2003)

Trend VI: Ökad utflyttning i åldrarna 18-24 
och ökad andel äldre
I samtliga kommuner i GGVV-regionen är 
flyttningsnettot i åldrarna 18-24 år nega-
tivt. Omflyttningen är intensiv efter gymna-
siestudierna. Det är de större städerna och 
framförallt utbildningsorterna som drar till 
sig ungdomar. Utbildningskapaciteten har 
spritts över landet och trycket på storstä-
derna har i viss mån minskat. Efter avkla-
rade studier väljer många att flytta vidare 
till storstadsområdena men därefter sker i 
många fall en flytt till mindre orter igen där 
bl. a. bostäder till lägre priser och kortare 
pendlingsavstånd kan erbjudas. Forskning 
visar att ungdomsutflyttningarna är motorn 
i flyttkedjan. 

Enligt befolkningsprognoser och bedömning-
ar från bl.a. Sveriges kommuner och lands-
ting kommer andelen äldre i befolkningen att 
öka i antal i framtiden. Särskilt efter år 2020 
kommer denna utveckling att bli påtaglig. 

Detta ställer krav på att transportsystemet 
anpassas så att tillgängligheten för äldre och 
funktionshindrade blir hög. Riksdagen har 
beslutat att en sådan anpassning skall ske 
och trafikhuvudmän, kommuner och statliga 
myndigheter m.fl. vidtar åtgärder för att un-
derlätta denna utveckling.

Trend VII: Ökande globalisering och allt 
snabbare förändring
Den ökade globaliseringen innebär att länder 
allt mer växer samman vilket i sin tur ökar 
beroendet mellan olika delar av världen. Glo-
baliseringen påverkar företagen genom att 
nya marknader öppnas och genom att kon-
kurrens uppstår med företag i de delar av 
världen med snabbt framväxande industri- 
och tjänstesektor.  Detta ställer nya krav 
på regionens näringsliv. Ett effektivt trans-
portsystem är en viktig konkurrensfaktor 
när produktivitetskraven inom näringslivet 
skärps.
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Regionens	styrkor	och	svagheter,	möjligheter	och	hot

Vid en av workshoparna genomfördes en SWOT-analys. Analysen kan sammanfattas enligt 
följande:

Styrkor
• bra kommunikationsläge
• god grundinfrastruktur
• etablerad besöksnäring med god utvecklingspotential
• stark och förändringsbenägen industri
• gott samarbetsklimat

Möjligheter
• utveckla ett varierat utbud av jobb
• stärka handeln bland annat med hänsyn till områdets läge i landet och utnyttja den
   varuproduktion som sker
• profilera området 
• utveckla det mest industritäta distriktet i landet
• vidareutveckla den potential som finns av turistmål
• ligga i framkant för teknikutveckling av alternativa bränslen
• utveckla konceptet Hela resan för att stärka säkerhet, trygghet och goda pendlings-
   möjligheter
• utveckla kollektivtrafiken
• utveckla väl fungerande stråk öst-väst och nord-syd

Svagheter
• flaskhalsar/tätortsproblematik
• infrastrukturen är inte tillräckligt utbyggd i öst-västlig riktning
• marknadsföring utefter stråket är bristfällig
• infrastrukturen och stödjande infrastruktur för kollektivtrafik är bristfällig
• trafikeringen av kollektivtrafiken är inte tillräckligt utbyggd och anpassad
• bristande samarbete och samordning mellan administrativa indelningar hos de viktigaste  
   aktörerna (Vägverket, Banverket, Länstrafiken, m.fl.)
• ensidigt näringsliv
• låg formell utbildningsnivå

Hot
• ökad miljöbelastning
• hård konkurrens från andra regioner och länder
• otillfredsställande IT-täckning
• högre energikostnader
• myndigheternas tröghet i planeringen
• ökad trafik i kombination med bristande underhåll ökar olyckorna
• ökad miljöbelastning
• för små infrastruktursatsningar
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Strategiska	utvecklingsbehov	(SUB)

I workshopprocessen utkristalliserades sex strategiska utvecklingsbehov för GGVV-regio-
nen för att nå en hållbar samhällsutveckling och med fokus på kommunikationer.
Dessa är:

Ta bort flaskhalsar 
Med flaskhals menas lokala kapacitetsbrister. Genom att åtgärda dessa uppnås en större 
tillgänglighet och en mer attraktiv livsmiljö i framförallt regionens tätorter.

Utveckla det mellanstora vägnätet
Med det mellanstora vägnätet menas framförallt vägar med 100 - nummer. Genom att ut-
veckla dessa understöds näringslivet samt olika typer av pendling. Detta ger en regionför-
stärkande och indirekt en regionförstorande effekt.
 
Utveckla gång- och cykelvägnätet
Med denna utveckling uppnås bättre säkerhet, miljö, folkhälsa, trivsel och attraktivitet samt 
ett stöd till en växande besöksnäring. 

Utveckla kollektivtrafiken
En mer flexibel och konkurrenskraftig kollektivtrafik ger en större tillgänglighet och kost-
nadseffektivitet. I ordet ”utveckla” ingår även att skapa bättre bytespunkter, hållplatser och 
resecentra.

Samordna samhällsplaneringen
Genom att samordna de samhällsplanerande organisationerna uppnås ökad samsyn om mer 
attraktiva tätorter samt bättre fungerande stråk och förbindelser. Detta understödjer även 
en önskvärd förstärkning och förstoring av regionen.

Effektivisera infrastrukturen för godstransporterna
Genom att järnvägarna förbättras och terminaler skapas kan gods överföras från väg till 
järnväg i god samordning mellan olika transportslag.

SUB:arna har i projektgruppens bearbetning delats i två grupper. Dels de som med hjälp av 
olika kriterier eller metoder kan lokaliseras rent geografiskt (ta bort flaskhalsar, utveckla 
det mellanstora vägnätet), dels de som har en mer övergripande karaktär. 

För att bättre beskriva syftet med de mer geografiskt knutna SUB:arna har benämningen ”Ta 
bort flaskhalsar” ändrats till ”Mer funktionella och attraktiva tätortsmiljöer” och benäm-
ningen ”utveckla det mellanstora vägnätet” ändrats till ”Bättre sammanlänkning av viktiga 
transportmålpunkter”. Dessa formuleringar kommer att användas i det fortsatta arbetet.
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Behovet av en bättre väginfrastruktur har diskuterats intensivt i Sverige under 
senare år, utan att några egentliga beslut har tagits att skjuta till extra inves-
teringsmedel. Eftersom Sveriges ekonomi under samma tid har haft en mycket 
stark tillväxt har kostnaderna skjutit iväg rejält i bygg- och anläggningsbran-
schen. Den uppkomna situationen kan sägas vara en paradox: Näringslivets 
transporter har ökat och aktualiserat behovet av bättre vägar. Samtidigt är 
samhällets resurser långt ifrån tillräckliga, utan har – tvärtom – i reala termer 
minskat. 

Den borgerliga regeringen hyser en förhoppning om att nya finansieringsformer 
(OPS och kommunal/regional medfinansiering) i viss utsträckning kan komplet-
tera de medel som anvisas genom statens budget. Möjligheterna att finna sådant 
investeringskapital kommer sannolikt att variera mycket mellan storstads- och 
landsbygdsregioner. Parallellt med denna diskussion har det också uppmärk-
sammats att vi inte vårdar befintligt vägnät tillräckligt bra. Därför kommer en 
större tyngd framgent att läggas på drift/underhåll. Med allt större tydlighet 
tonar bilden fram att när det gäller nya objekt har glappet ökat mellan önske-
mål/behov och det som är möjligt att åstadkomma. 

I inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen (2010-19) 
betonar Vägverket att tilldelade resurser i första hand måste gå till att sköta 
och underhålla de vägar vi har, i andra hand handlar det om en successiv mo-
dernisering av befintligt vägsystem (t ex mötesseparering 2+1 och separata GC-
vägar, kombinerat med påverkansåtgärder för att stödja hållbara resval) och 
först i tredje hand kan det bli tal om större nyinvestering. Fyrstegsprincipen 
har kommit för att stanna...

När det gäller GGVV-regionen visar en snabb uppskattning att det skulle krävas 
investeringar på över 3 300 miljoner kronor för att nå önskvärd målstandard på 
vägnätet. Eftersom dessa pengar inte finns kan endast en bråkdel av identifie-
rade behov och brister i transportsystemet byggas bort. Nya lösningar krävs för 
att vi på ett hållbart sätt ska kunna hantera näringslivets behov av transpor-
ter och arbetspendling till och från GGVV-kommunerna. För en starkare region 
är det därför oerhört viktigt att trimma vägnätet, smörja systemet och bättre 
knyta samman viktiga transportmålpunkter. Det handlar sålunda inte bara om 
fysiska åtgärder utan att hitta smarta lösningar och kunna utnyttja befintlig 
infrastruktur på ett effektivare sätt. 

Troliga	planeringsförutsättningar	enligt	Vägverket
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Tillämpning	av	fyrstegsprincipen

Som nämnts ovan har regeringen (i t ex proposition 2003/04:95) angett fyrstegsprincipen 
som planeringsmetod inom kommunikations- och infrastrukturfrågor. Denna syftar till 
att söka mer kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara lösningar som främjar samhällsut-
vecklingen. Stegen är:

1. Åtgärder	som	kan	påverka	transportbehovet	och	val	av	transportsätt
Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information med bäring på såväl 
transportsystemet som samhället i övrigt för att minska transportefterfrågan eller föra 
över transporter till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare färdmedel.
  
2. Åtgärder	som	ger	effektivare	utnyttjande	av	befintligt	vägnät	och	fordon
Omfattar insatser inom styrning, reglering, påverkan och information riktade till väg-
transportsystemets olika intressenter för att använda befintligt vägnät effektivare, säkrare 
och miljövänligare.

3. Begränsade	ombyggnadsåtgärder
Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintlig vägsträckning till exempel tra-
fiksäkerhetsåtgärder eller bärighetsåtgärder.

4. Nyinvesteringar	och	större	ombyggnadsåtgärder
Omfattar om- och nybyggnadsåtgärder som ofta tar ny mark i anspråk, till exempel nya 
vägsträckningar 

Källa: Vägverkets publikation 2002:72  ”Åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen” 

I stråkanalysens fortsatta arbete ska fyrstegsprincipen tillämpas för att ta fram förslag 
hur ett antal brister inom vägnätet ska begränsas. Detta underlag bör vägleda regionens 
prioriteringar i arbetet med kommande länstransportplan. 
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Användning	av	SUB:arna	i	fyrstegsprincipen

De sex SUB:arna som beskrivs på sid. 10 visar strategiska utvecklingsbehov för att nå en  
hållbar samhällsutveckling med fokus på kommunikationer inom GGVV-regionen. I det 
fortsatta arbetet med stråkanalysen kommer SUB:arna i första gruppen att utgöra mål och 
SUB:arna i andra gruppen att utgöra utgångspunkter för åtgärder.

Första gruppen; målrelaterade
• Mer funktionella och attraktiva tätortsmiljöer
• Bättre sammanlänkning av viktiga transportmålpunkter
Dessa har en geografisk anknytning och är målrelaterade i sin skrivning. De beskriver ett 
tillstånd som vi vill eftersträva.  

Andra gruppen; metoder
• Utveckla gång- och cykelvägnätet
• Utveckla kollektivtrafiken
• Samordna samhällsplaneringen
• Effektivisera infrastrukturen för godstransporterna
Dessa är av mer övergripande karaktär och beskriver olika metoder att skapa mer funktio-
nella och attraktiva tätorter och bättre sammanlänkning av viktiga transportmålpunkter.  

Arbetsmetod

För att lyfta fram de största hindren till att uppnå de första SUB:arna (funktionella och 
attraktiva tätorter och bättre sammanlänkning av viktiga transportmålpunkter) har kom-
munerna tagit fram en gemensam lista med problemställen inom vägnätet (se sid. 14-17). 
Fokus vid framtagningen har lagts på begreppen framkomlighet, trafiksäkerhet och bärig-
het. 

Varje problembeskrivning i listan ska först prövas enligt fyrstegsprincipens två första 
steg. En checklista med åtgärder tas fram enligt steg 1 och 2, dvs åtgärder inom; utveckla 
gång- och cykelvägnätet,  utveckla kollektivtrafiken,  samordna samhällsplaneringen och  
effektivisera infrastrukturen för godstransporterna. Varje åtgärd i checklistan som är rele-
vant och begränsar ett problem värderas enligt frågeställningarna:

1. Vilken effekt har åtgärden?
2. Vem kommer att bära ansvaret för åtgärden?
3. Vilka hinder finns för att genomföra åtgärden?
4. Vilka kan stödja den ansvarige?

I arbetet kommer troligtvis fram exempel på åtgärder av utredningskaraktär som är rele-
vanta för flera olika brister i vägnätet. Dessa kan då sammanföras till en gemensam utred-
ning. Om problemen fortfarande finns kvar efter att checklistan gåtts igenom i steg 1 och 2, 
prövas möjligheterna till ombyggnadsåtgärder och nyinvesteringar.  Efter att alla problem 
gåtts igenom skapas en lista för de insatser som placerats i steg 3 och 4 och genom sin pla-
cering kräver fysiska åtgärder av något slag. Dessa får kostnadsberäknas och kommunerna 
får gemensamt prioritera objekten inför kommande länstransportplan.
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Brister	i	vägnätet

Nedanstående sammanställning innehåller behov/brister som de fyra kommunerna har pe-
kat ut var och en för sig. Dessa redovisas utan någon inbördes rangordning och har delats 
in i de tre kategorierna ”Bättre sammanlänkning av viktiga transportmålpunkter”, ”Mer 
funktionella och attraktiva tätortsmiljöer” respektive ”Övrig trimning av vägnätet” (se även 
karta på sid. 18). I det fortsatta arbetet med stråkanalysen för GGVV-regionen ska problemen 
prövas gentemot fyrstegsprincipen och åtgärder som stärker hela regionen ska prioriteras.

1. Bättre sammanlänkning av viktiga transportmålpunkter

Väg 26 länsgräns, Hallands län  - kommungräns Jönköpings kommun1 
Skeppshult
– Vägen passerar genom samhället
– Skyltad hastighet 50 km/h (Centrala delarna 30 km/h 7-17)
– Bebyggelse och industrier på båda sidor om vägen
– Skola längs vägen 
– Trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter
– Barriäreffekter och miljöstörningar (buller och luftföroreningar) för boende

Smålandsstenar
– Vägen passerar genom samhället
– Infarten norrifrån ger inte tillräcklig sänkning av hastigheten
– Skyltad hastighet 50 km/h 
– Korsande gator/vägar
– Bebyggelse och industrier på båda sidor om vägen
– Daghem längs vägen
– Trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter
– Barriäreffekter och miljöstörningar för boende
– Vattentäkt i norra delen 

Smålandsstenar - Gislaved
– Smal väg
– Osäkra sidoområde
– Dålig standard i profil norr om Smålandsstenar

Väg 27 länsgräns, Kronobergs län – länsgräns Västra Götalands län
Bor
– Vägen passerar genom Bor samhälle
– Bebyggelse på båda sidor om vägen
– Skolor finns längs vägen
– Hastighet 30 km/h (7-21) 
– Avsmalningar
– Trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter
– Barriäreffekter och miljöstörningar för boende

Kärda – Bredaryd
– Vägen är smal

1Riksväg 26 ingår i det nationella stamvägnätet och åtgärder på vägen finansieras via den nationella väghållningsplanen. Tidi-
gare förstudie förbi Smålandsstenar och Skeppshult är ej optimalt utformad då anslutningen till väg 153 ej klaras. Under hösten 
2007 kommer en idéstudie påbörjas som skall undersöka möjligheten till etappindelning.
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– Relativt dålig profilstandard
– Förbifart vid Forsheda: 
– Många anslutningsvägar
– Buller

Anderstorp – Gislaved
– Vägen passerar genom Gislaved
– Stort antal korsande gator
– Skyltad hastighet genom Gislaved 50 km/h
– Trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter
– Barriäreffekter och miljöstörningar för boende

Väg 151 Värnamo – Hestra
– Oskyddade trafikanter tar sig till och från besöksmål samt passerar över vägen och 
befinner sig vid och på vägen (Store Mosse nationalpark samt 5 ”brunvita” besöksmål)

Förbi Värnamo 2

– Genomfartstrafik 
– Vattentäkt
– Barriäreffekter och miljöstörningar för boende
– Skyltad hastighet genom tätorten 50 km/h
– Trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter

Väg 152 Bredaryd – Skillingaryd
– Omfattande trafik till turistmål (t ex High Chaparral, Store Mosse Nationalpark och 
Flatenbadet )

Lanna
– Vägen passerar genom samhället
– Skyltad hastighet 50 km/h (30 km/h mellan 7 och 17)
– Avsmalningar
– Skola längs vägen
– Barriäreffekter och miljöstörningar för boende
– Trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter

Hillerstorp/Kävsjö – Uppebo 3 
– Vägen är smal (6-6,5 meter)
– Dålig linjeföring
– Bärighetsbrister
– Barriäreffekter och miljöstörningar för boende
– Trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter

Uppebo – Skillingaryd
– Bör förbättras ur ett längre perspektiv
– Bättre standard än sträckan ”Hillerstorp/Kävsjö – Uppebo”

Väg 153 länsgräns, Hallands län - Bredaryd
Avfart Broaryd (korsning med väg 574)

2 Förskotteringsavtal mellan Värnamo kommun och Vägverket föreligger vilket medför 
att projektet kan påbörjas under 2008/2009.
3 Åtgärder på sträckan påbörjas under senhösten 2007. (Ev. separat gc-väg)
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– Höga hastigheter
– Avkörningsfiler saknas – lastbilarna står ute på vägen i väntan på att kunna svänga
– Delvis dålig sikt - korsningen kommer efter en skarp kurva 

Smålandsstenar
– Tung trafik (timmertransporter) på väg 26 och till/från Varberg på 153
– Skyltad hastighet 50 km/h 
– Korsande gator/vägar
– Bebyggelse och industrier på båda sidor om vägen
– Daghem längs vägen
– Trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter
– Barriäreffekter och miljöstörningar för boende

Väg 604 Anderstorp – Gnosjö 4 
Anderstorp – Hyltan
– Viktig väg för både lokal och regional trafik
– Dålig sikt i plan och profil
– Går genom Anderstorps tätort
– Låg standard
– Smala passager, broar
– Trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter
– Barriäreffekter och miljöstörningar för boende 

2. Mer funktionella och attraktiva tätortsmiljöer

Väg 623 och 631 genom Gnosjö (Järnvägsgatan, Kungsgatan, Anderstorpsvägen: kommu-
nal gata)
– Vägen försörjer flera stora industriområden
– Skolor och förskolor finns längs vägen
– Större och mindre gator ansluter liksom enskilda fastighetsutfarter
– Barriäreffekter och miljöstörningar för boende

Väg 799/817 Hok
– Vägarna utgör en diagonalväg mellan E4:an och 31/33 (Nässjö- och Eksjöregionen) 
– Rv 30 kan inte korsas tvärs över då korsningarna ligger ca 60 meter ifrån varandra 
– Tung trafik

Väg 846 genom Skillingaryd (Storgatan)
– Vägen försörjer flera stora industriområden. De flesta är lokaliserade i den norra 
delen av samhället men industriområden finns även inne i ortens bostadsområden.
– Skolor och förskolor finns längs vägen.
– Större och mindre gator ansluter liksom enskilda fastighetsutfarter
– Skyltad hastighet 30 km/h 
– Avsmalningar
– Barriäreffekter och miljöstörningar för boende

Väg 846 genom Vaggeryd (Jönköpingsvägen)
– Vägen försörjer flera stora industriområden. Särskilt Götafors med många timmer-

4Åtgärder på sträckan inklusive separat gc-väg påbörjas under hösten 2007.
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transporter
– Skolor och förskolor finns längs vägen.
– Större och mindre gator ansluter liksom enskilda fastighetsutfarter
– Skyltad hastighet 30 km/h 
– Avsmalningar
– Barriäreffekter och miljöstörningar för boende

Tätortsgenomfart Hillerstorp (Kommunala gator)
– Vägen försörjer flera stora industriområden 
– Skolor och förskolor finns längs vägen
– Större och mindre gator ansluter liksom enskilda fastighetsutfarter
– Barriäreffekter och miljöstörningar för boende
Järnvägskorsningen med Storgatan i Hillerstorp (Kommunal gata)
– Plankorsning med järnvägen 
– Blockerar trafiken på båda sidor om korsningen
– Medför risker

3. Övrig trimning av vägnätet

Väg 572-581-582 Väg 153 - Burseryd – Gislaved
– Viktig väg för bruket i Burseryd samt för skogsindustrin
– Timmertransporter till Varbergs hamn
– Vägen är smal
– Dålig sikt i plan 

Väg 621 Kulltorp – Anderstorp
– Tung trafik till och från industrierna i Hillerstorp, Kulltorp och Anderstorp
– Fungerar som smitväg för trafik till och från E4:an
– Vägen går genom Kulltorps samhälle
– Vägen är smal
– Dålig sikt i plan och profil

Väg 636 Åsenhöga – Hjulfhult
– Viktig väg för skogsbruk – timmertransporter
– Delvis obelagd
– Begränsat högsta tillåtna axel/boggitryck
– Dålig sikt i plan och profil

Väg 639 Åsenhöga – Tranhult
– Viktig väg för skogsbruk – timmertransporter
– Delvis obelagd
– Begränsat högsta tillåtna axel/boggitryck
– Dålig sikt i plan och profil

Väg 640 Väg 26 - Skillingaryd
– Viktig diagonal mellan E4:an och väg 26
– Dålig sikt i plan och profil
– Begränsat högsta tillåtna axel/boggitryck 
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Mot	nästa	hållplats	-	
detta	händer	inom	den	närmsta	
tiden

Den process och det material som hittills 
tagits fram utgör en bra grund för fort-
satt arbete med stråkanalysen och prio-
riteringar av nödvändiga åtgärder inom 
GGVV-området. Vi har i detta skede pas-
serat några ”hållplatser”. Nu är det dags 
att ta sikte mot nästa.

Utvecklingsprojektet är nu mitt uppe i 
nästa skede där konkreta aktiviteter/åt-
gärder sållas fram ur dstrategiska ut-
vecklingsbehoven och som anses vara av 
särskilt hög vikt för GGVV:s framtida ut-
vecklingsmöjligheter.

Enligt en uppskattning som gjorts av Väg-
verket skulle samtliga åtgärder i GGVV-
området av enbart fysisk vägkaraktär 
(steg tre och fyra enligt Fyrstegsprinci-
pen) uppgå till ca tre miljarder kronor 
– en svindlande summa som visar vikten 
av ett bredare tänk för att stödja de stra-
tegiska utvecklingsbehoven.



Vägverket 
Region Sydöst

551 91 Jönköping
 www.vv.se.  vagverket.jon@vv.se

Telefon: 0771-119 119. Texttelefon 0243-750 90. Fax 036-16 16 18

VÄ
G

V
E

R
K

E
T 

R
E

G
IO

N
 S

Y
D

Ö
S

T.
 S

E
P

TE
M

B
E

R
 2

00
7.

 P
R

O
D

U
K

TI
O

N
: P

E
TE

R
 U

N
E

K
LI

N
T,

 K
AT

R
IN

 L
A

R
S

S
O

N
, K

E
R

S
TI

N
 E

R
IC

S
S

O
N

, B
O

 B
E

R
N

V
IL
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