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Samhällsutveckling i södra Sverige 2014

Tydlig inriktning för de kommande tolv åren
Regeringen har nyligen beslutat om en nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Planen bygger helt på det förslag som
Trafikverket tog fram i fjol och omfattar 522 miljarder som fördelas enligt följande:
• 155 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar,
• 86 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga järnvägar,
• 281 miljarder kronor för förbättring av statliga vägar och
järnvägar samt medfinansiering till stora och strategiska
åtgärder i hamnar, farleder och slussar med mera.
Till dessa stora summor kommer ytterligare cirka 85 miljarder kronor genom intäkter
från trängselskatter, avgifter och bidrag. För Sydsverige innebär detta att viktiga
satsningar kan ske i vår gemensamma infrastruktur och att vi på sikt kan återhämta
det eftersläpande underhållet på järnväg samtidigt som vägnätet i stort underhålls
på en god nivå.
Bättre kapacitet och säkerhet
Planen innehåller många viktiga kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder för de sydliga länen vilka skapar möjlighet till fortsatt regional utveckling och arbetsmarknadsförstoring i Blekinge, Skåne och Småland. De kanske enskilt viktigaste projekten,
fyra spår mellan Lund och Malmö samt E4-utbyggnaden förbi Ljungby, är finansierade.
Trafikverket fortsätter nu förberedelserna för genomförande. Samtidigt fortsätter
arbetet med mindre förbättringar och trimningsåtgärder i form av till exempel nya
mötesspår, korsningsåtgärder, bussprioriteringar, gång- och cykelvägar, bullerskydd och miljöåtgärder. Vi vet att mycket av det som genomförs är efterlängtat
såväl lokalt som regionalt.
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Höghastighetståg?
Regeringen har tidigare tagit ställning för byggandet av nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm-Göteborg/Malmö och har därför också beslutat
att Trafikverket ska påbörja en åtgärdsvalsstudie av den minst utredda delsträckan
Malmö–Jönköping för att påskynda framtagandet av nödvändiga beslutsunderlag.
Vi har självklart inga nya stambanor på plats imorgon men vårt fortsatta arbete gör
att de en dag kan bli verklighet.
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På följande sidor kan du läsa om vad vi avser att göra under innevarande år; 2014.

Vi underhåller
Lennart Andersson
Regionchef Trafikverket Region Syd
Vi är samhällsutvecklare!

älls
r samh utvecklare
Vi ä
!

V
Vi informerar om trafikläget
samt leder och styr trafiken
på väg och järnväg

Vi planerar

Vi underhåller

Vi tänker om
Vi informerar om trafikläget
samt leder och styr trafiken
på väg och järnväg

V

Vi bygger nytt

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

Vi optimerar

Vi bygger nytt

2

Vi bygger om

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

Vi bygger om

Samhällsutveckling i södra Sverige 2014

Smidigt, grönt och tryggt för alla
Med hänsyn till miljö, tillgänglighet och säkerhet tillämpar vi tillsammans med
andra aktörer – kommuner, regionförbund med flera – fyrstegsprincipen för att
förbättra transportsystemet. Det innebär att vi i första och andra hand tänker om
respektive optimerar det befintliga systemet. Först i tredje hand funderar vi på att
bygga om och därefter på att bygga nytt. På så sätt effektiviserar vi dagens transportsystem och verkar för att resenärer såväl som gods ska komma fram smidigt, grönt
och tryggt.
Säkerhet i fokus även på järnvägen
Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Nollvisionen är fastställd genom
beslut i riksdagen och utgör grunden för hur vi arbetar med trafiksäkerhet i Sverige.
Många länder i världen är intresserade av hur vi jobbar med nollvisionen och inspireras av det vi gör.
Som ett led i säkerhetsarbetet har Trafikverket beslutat att antalet personer som
omkommer i järnvägssystemet ska halveras till år 2020, jämfört med år 2010. Självmord utgör den dominerande anledningen till att människor omkommer i järnvägstransportsystemet. För att förhindra olyckor ska vi göra det svårare för människor
att nå spåren på de ställen där det är störst risk för påkörning. Det gör vi till exempel
med hjälp av stängsling.

7 621 miljoner kronor i Sydsverige fram till 2021
Planeringen framöver är indelad i två perioder; 2010-2021 respektive 2022-2025.
För södra Sverige ser det ut så här fördelat per län:
Perioden 2010-2021
• Blekinge 514 miljoner kronor
• Jönköping 1 303 miljoner kronor
• Kalmar 836 miljoner kronor
• Kronoberg 715 miljoner kronor
• Skåne 4 253 miljoner kronor
Perioden 2022-2025
• Blekinge 171 miljoner kronor
• Jönköping 434 miljoner kronor
• Kalmar 279 miljoner kronor
• Kronoberg 238 miljoner kronor
• Skåne 1418 miljoner kronor

amhällsutveckla
s
r
ä
r
Vi
Vi planerar

Vi underhåller

V

Den totala planeringsramen för hela landet åren 2014-2025 är 522 miljarder kronor,
fördelat på drift och underhåll av statliga järnvägar (86 miljarder kronor), drift
och underhåll av vägar (155 miljarder kronor) och
utveckling
av transportsystemet
Vi är
samhällsutvecklare!
(281 miljoner kronor). Interna effektiviseringar ska bidra med 17 miljarder kronor.
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Grunden: god planering
Trafikverket arbetar på uppdrag av Sveriges regering enligt den nationella planen
för infrastruktur i landet för åren 2014-2025. Vi diskuterar med kommuner, regionförbund, länsstyrelser, näringsliv och andra aktörer för att hitta bästa möjliga lösningar, både för dagens och framtidens generationer.
Grunden för att skapa ett effektivt och välfungerande transportsystem är en genomtänkt planering. Vi arbetar för ett transportsystem för medborgare och näringsliv i
hela landet, oavsett trafikslag. Vi optimerar och vårdar det vi har idag – vi tänker
nytt – innan vi bygger om eller bygger nytt.

Åtgärdsvalsstudier – en del av planeringen
Åtgärdsvalsstudier är ett sätt att analysera brister och problem och att förutsättningslöst söka efter alternativa lösningar för att finna lämpliga åtgärder. Tillsammans
med andra berörda aktörer tar Trafikverket i en åtgärdsvalsstudie hänsyn till alla
trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa.
I processen som leder fram till åtgärdsval samarbetar till exempel Trafikverket,
kommuner, kollektivtrafikmyndigheter med flera. Vi utbyter tillsammans information
med övriga intressenter som berörs av åtgärdsvalsstudien.
En åtgärdsvalsstudie är en öppen och tydlig process, indelad i fyra faser:
•
Initiera
•
Förstå situationen
•
Pröva tänkbara lösningar
•
Forma inriktning och rekommendera åtgärder
Först därefter fattar involverade aktörer beslut om fortsatt hantering, tillsammans
eller var för sig, utifrån sitt ansvar och utifrån överenskommelsen vid starten av
åtgärdsvalsstudien.
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Vi bygger om och bygger nytt
– Trafikverket är Sveriges ledande beställare av infrastruktur;
järnvägar, vägar, broar, busshållplatser, stationsplattformar,
rastplatser med mera. Det ställer stora krav både på oss och
på samspelet med de leverantörer vi upphandlat. Vi ska tänka
nytt och jobba smart utan att äventyra miljön, säkerheten eller
framkomligheten såväl under byggtiden som när anläggningen
tagits i bruk.
Rickard Rosenlund, Avdelningschef Investering Syd

Trafikverket investerar i Region Syd
Vi genomför en rad förbättringar i södra Sverige under året. Åtgärderna ger
ökad kapacitet och bidrar till regionens utveckling, oavsett om vi bygger om eller
bygger nytt. 2014 utreder, projekterar och bygger vi infrastruktur i ungefär 400
projekt för omkring totalt 2,5 miljarder kronor i Blekinge, Skåne, Småland och
Öland. Utöver detta projekterar och bygger vi järnvägsanläggningen i Hallandsås
där trafiken beräknas komma igång 2015. Trafikverket samarbetar självklart också
med kommunerna i regionen och driver ett antal projekt med medfinansiering.
Under 2014 gör vi bland annat det här:
• Ökar säkerheten med mitträcken på flera ställen, bland annat på väg 27 vid
Väckelsång och på väg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad.
• Ökar framkomligheten med fyrfilig mötesfri väg mellan Klågerup och Holmeja.
• Förbättrar och bygger om E4 genom Jönköping.
• Bygger ny tågstation i Tjörnarp.
• Ökar säkerheten för gående och cyklister genom att bygga om i centrala Karlskrona, vilket även gör att trafiken flyter bättre.
• Ökar framkomligheten på E22 genom ny motorväg mellan Rolsberga-Fogdarp
i Skåne och mellan Sölve-Stensnäs i Blekinge samt planerar för ny motorväg
vid Rinkabyholm utanför Kalmar (planerad byggstart 2015).
• Projekterar för motorväg på E4 förbi Ljungby (planerad byggstart tidigast
2016) med högvärdigt skydd för en av Sveriges kvalitativt sett bästa vattentäkter.
• Förbereder för ökad kapacitet, bättre punktlighet och minskat buller genom
fyra spår mellan Flackarp vid Lund och Arlöv vid Malmö (planerad byggstart
tidigast 2016).
• Planerar för nya stationer längs Trelleborgsbanan; i Östra Grevie, Västra Ingelstad och Trelleborg (planerat färdigställande 2015).
• Ökar kapaciteten för gods på Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp.
• Bygger nya gång- och cykelvägar på flera ställen, bland annat vid Hjältevad,
mellan Ängelholm och Höganäs, mellan Urshult och Tingsryd samt mellan
Höör och Skånes Djurpark.
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Vi förebygger och avhjälper
– Att förebygga och avhjälpa är vårt sätt att arbeta med friskvård
av väg och järnväg. Trafikverket förvaltar det kapital som finns
bundet så att livslängden på vägar och järnvägar blir så lång som
möjligt. Framförallt gör vi dock detta för att trafikanter, resenärer
och gods ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi finns till för
att transporterna och samhället ska fungera – idag och imorgon!
Annika Canaki, Enhetschef Underhållsområde Syd

Förbättringar på väg och järnväg
Vi arbetar förebyggande och avhjälpande. Förebyggande underhåll är sådant som
är planerbart. Det avhjälpande underhållet är det vi gör för att åtgärda något som
redan har hänt, till exempel en nedriven kontaktledning. Strategin är att i så stor
utsträckning som möjligt gå från avhjälpande till förebyggande underhåll. Det leder
till lägre kostnader och färre störningar.
Vi förvaltar, underhåller och utvecklar det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet. Basen är fleråriga kontrakt med olika entreprenörer. Kontrakten omfattar
ett visst geografiskt område eller ett visst stråk där mycket av det löpande underhållet
sker. På våra vägar handlar det bland annat om plogning, halkbekämpning, grusvägsunderhåll, slåtter, rastplatsskötsel och lagning av skador på eller intill vägen.
På järnväg gäller det snöröjning, spårhalkbekämpning, översyn av och åtgärder på
järnvägsanläggningen. Vi handlar också upp separata entreprenader för större förebyggande åtgärder och reinvesteringar, till exempel beläggningsarbete, brorenovering, spårbyte och kontaktledningsbyte.
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Under de kommande åren intensifierar vi arbetet med sikte på en robust anläggning
med punktlig trafik, speciellt på järnväg men delvis också på väg.
Under 2014 gör vi bland annat det här:
• Ser till att järnvägen blir än mer robust genom att vi bland annat
- rustar upp och byter kontaktledningen Lund-Tornhill
- byter växlar mellan Flackarp och Arlöv samt mellan Tjörnarp/Vätteryd och Höör.
• Lägger ny asfalt på delar av E6 i Skåne; vid Helsingborg Östra (norrgående),
mellan trafikplats Kronetorp Norra och trafikplats Alnarp, mellan trafikplats
Lundåkra och trafikplats Landskrona Södra (norrgående).
• Lägger ny asfalt på E65 vid Lämmeströ.
• Startar flerårigt underhållskontrakt med mer förebyggande underhåll på
Södra Stambanan, delen Arlöv och Nässjö.
• Tar bort träd längs järnvägssträckor, eftersom träd som faller ner på järnvägen
leder till stora störningar i tågtrafiken och ökar risken för olyckor.
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Tryggt, säkert och i tid
– Vårt fokus är att vara bäst i de störda lägena. I år satsar vi bland
annat på att minska stopptiderna i vägtrafiken och fortsätter att
utveckla arbetssätt tillsammans med våra samarbetspartners för
att de störningar som sker i tågtrafiken ska märkas så lite som
möjligt för resenärerna. Vi arbetar ständigt med hur vi ger bästa
möjliga trafikinformation till alla resenärer alla dagar, dygnet
runt, oavsett om resan sker på väg eller järnväg.
Linus Eriksson, Avdelningsschef, Trafikledningsområde syd

När trafiken är som sämst ska vi vara bäst
Kollektivtrafiken har ökat starkt i Skåne och 2014 får regionen en utbyggd kollektivtrafik genom de nya uppläggen Pågatåg Nordost och Krösatåg Syd. Detta ställer stora
krav på oss på Trafikledning att hela tiden leverera bästa möjliga trafikstyrning.
Vi kommer under 2014 fokusera på att:
• Minska stopptider i vägtrafiken genom att vid stopp på Europavägar rekommendera trafikanterna om vilken väg de bör välja istället.
• Bättre trafikinformation vid störningar i tågtrafiken genom att fokusera på
att förbättra informationen om ersättningstrafik.
• Förbättra vår hantering av störningar på järnvägen genom att fortsätta utveckla planer tillsammans med Skånetrafiken och järnvägsföretagen för hur vi
kör tågtrafik i störda lägen.
• Minska störningar vid vägarbeten genom att ha koll på de vägarbeten som
kan störa trafiken mest och koordinera bland annat trafikinformation så att
störningarna minimeras.
• Minskad stopptid på Europavägar genom proaktivitet och ökad dialog med
entreprenörer, räddningstjänst, polis och bärgningstjänst för att minska våra
ledtider vid ett trafikstopp.
• Förkorta tiderna för att avhjälpa fel genom att systematiskt mäta och följa
upp våra samtal med våra entreprenörer.
• Förbättra trafikflödena i Malmö genom att utveckla vårt samarbete med
Malmö stad, förnya våra avtal och öka dialogen.
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Trafikverket Region Syd – Blekinge, Skåne, Småland och Öland

Klicka på röda stjärnor på kartan
för att få veta mer om några av
de platser där vi bygger om och
bygger nytt!

Gula stjärnor på kartan visar
några av de platser där vi
förebygger och avhjälper.
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Kontaktuppgifter
Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur.
Det gör vi i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.
Välkommen att kontakta oss!
Lennart Andersson
Regionchef Trafikverket Region Syd
lennart.i.andersson@trafikverket.se
Rickard Rosenlund
Avdelningschef, Investering Syd
rickard.rosenlund@trafikverket.se
Annika Canaki
Avdelningschef, Underhåll Syd
annika.canaki@trafikverket.se
Linus Eriksson
Avdelningschef, Trafikledningsområde Syd
linus.eriksson@trafikverket.se
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