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Förord  
Detta är inte en sedvanlig åtgärdsvalsstudie. Det framtagna materialet har karaktären av 

ett kunskapsunderlag för kommuner och regioner i deras arbeten med nyttoanalyserna 

till Sverigeförhandlingen. 

Syftet med åtgärdsvalsstudie har varit att i skenet av höghastighetsbanorna svara på frå-

gan om effekterna för omlandet till Ljungby av en station för den nya höghastighetsba-

nan i Ljungby. I uppgiften har då ingått att överskådligt svara på frågan om restider till 

storstadsregionerna, att ge förslag på trafikering och också indikativt försöka fånga de 

åtgärder som behövs på anslutande vägar och banor för att uppnå de satta restidsmålen. 

Även om rapporten inte innehåller åtgärdsvalsstudiens sista steg, att rekommendera åt-

gärder, har arbetet i det gemensamma framtagandet av materialet varit åtgärdsvalsstu-

diens med dess kommunikativa och processinriktade förhållningssätt. 

 

Trafikverket 

Region syd 

 

Lars Bergström 

Senior utredningsledare 
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Sammanfattning   

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att stärka det regionala upptagningsområdet till ett 

eventuellt stationsläge i Ljungby. Åtgärderna har också potential att binda samman reg-

ionen och minska restidsavstånden till och från närliggande städer. 

Stationsläge i västra Ljungby 

Ljungby har i dagsläget ingen järnvägstrafik eller flygtrafik. Kommunikationerna sker 

via vägnätet och de dominerande vägarna är E4:an och Riksväg 25. En station i Ljungby 

skulle innebära bättre kommunikationer med tåg till och från Ljungby, förbättrade 

pendlingsmöjligheter, större arbetsmarknad och möjligheter för ett utökat och varierat 

bostadsutbud. Dessutom blir det ett större befolkningsunderlag för näringsliv och han-

del. 

Inför arbetet med Sverigeförhandlingen föreslår Ljungby kommun att den nya stationen 

placeras omedelbart väster om E4:an, i anslutning till Bolmstadsvägen. Denna väg blir 

en viktig koppling mellan stationen och centrum, ett avstånd på mindre än 2 km. Kring 

stationen föreslås en tätare bebyggelse med en blandning av bostäder, handel och kon-

tor och väster om stationsområdet föreslås en glesare bostadsbebyggelse. Längs med 

E4:an i norr och söder skapas möjligheter för nya verksamheter. För att tillgängliggöra 

stationen lokalt föreslås åtgärder kring stationen, liksom ett nytt upplägg av stadsbus-

sarna i Ljungby. 

Åtgärdsval med siktet inställt på bättre kopplingar till Ljungby station 

Målet med de åtgärder som studeras är att stärka de regionala kopplingarna med kor-

tare restider till Ljungby station, med fokus på kollektivtrafik. 

Åtgärder på väginfrastruktur för att prioritera den anslutande busstrafiken 

De åtgärder som studerats är främst åtgärder på väginfrastrukturen och busslinjerna till 

och från Ljungby som skulle kunna förbättra kommunikationerna mellan Ljungby och 

dess omland. Åtgärder beskrivs som har betydelse för samtliga stråk, samt för de 5 hu-

vudstråken från Ljungby – mot Växjö/Alvesta, Halmstad, Värnamo, Markaryd och Älm-

hult. Det är i dessa stråk som den mesta trafiken till och från Ljungby inklusive express-

bussarna går. Åtgärderna inkluderar ombyggnad av korsningar, ombyggnader till 2+1-

vägar, nybyggnad av förbifarter, nybyggnad av broar m.m. Restidsvinsterna görs dock 

inte enbart tack vare infrastrukturåtgärderna, utan är i stor utsträckning en följd av nya 

trafikupplägg med direktbussar. 

 

Åtgärdernas påverkan på biltrafiken har inte studerats separat. De åtgärder som föreslås 

på väginfrastrukturen skulle dock innebära tydliga vinster även för biltrafiken.  

Rekommenderade åtgärder ger betydande restidsvinster 

Förbättrade expressbusslinjer kan ge betydande restidsvinster i fyra av de fem studerade 

stråken; mellan Ljungby och Växjö/Alvesta, Halmstad, Markaryd1 respektive Älmhult. I 

                                                           
1 Under förutsättning att det inte byggs någon höghastighetsstation i Markaryd. 
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det femte stråket, mot Värnamo, kommer höghastighetsjärnvägen i sig att ge så pass 

stora restidsförbättringar att kompletterande expressbusstrafik inte kan bli ett tillräck-

ligt attraktivt alternativ. 

I tre av stråken, mot Halmstad, Markaryd och Älmhult, kan en prioriterad anslutning till 

Ljungby station även ge restidsvinster Halmstad-Jönköping/Stockholm, Markaryd-Jön-

köping/Stockholm/Göteborg och Älmhult-Jönköping/Göteborg.  

Från Växjö/Alvesta är nyttan med anslutningen till Ljungby station svagare; det finns 

snabbare resvägar mot såväl Skåne som mot Jönköping, Göteborg och Stockholm. 
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1 Bakgrund   

1.1 Varför behövs åtgärder?  

Parterna (Trafikverket, Region Kronoberg, Ljungby kommun) är överens om att en åt-

gärdsvalsstudie (ÅVS) ska tas fram för Ljungby med omnejd som inriktas mot behov av 

kompletterande åtgärder i och runt Ljungby i händelse av att en station på en kom-

mande höghastighetsbana förläggs till Ljungby.  Studien utgör kompletterande underlag 

till ett möjligt stationsläge i en västlig respektive östlig dragning av planerad höghastig-

hetsbana genom länet. 

1.2 Arbetsprocessen och organisering av arbetet   

Studien har genomförts enligt åtgärdsvalsstudiens fyra delar: 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 si-

tuationen genom att identifiera mål och behov, och ringa in en problembild. Därefter 

prövas och analyseras alternativa åtgärder och åtgärdskombinationer utifrån fyrstegs-

principen. Alternativa lösningar gallras ut och deras effekter, konsekvenser, måluppfyl-

lelse och kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen formas en övergripande in-

riktning och förslag till rekommenderade åtgärder.  

 

Figur 1. Metod för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen. 

 

Åtgärdsvalsstudien påbörjades under ett startmöte med arbetsgruppen 30 mars 2015 i 

Växjö. Därefter har arbetsgruppsmöten hållits i Växjö varannan måndag fram till slutet 

av juni. Huvuddelen av arbetet har gjorts mellan mötena, med avrapportering för de 

andra medverkande organisationerna under mötena. 

De medverkande organisationerna är: 

• Trafikverket 

• Region Kronoberg 

• Ljungby kommun 

 

Arbetet har letts av en styrgrupp där varje part har en ordinarie plats. Trafikverket är 

ordföranden i styrgruppen.  

1.3 Anknytande planering   

Åtgärdsvalsstudien har tydlig koppling till Sverigeförhandlingen och den utredning som 

görs om höghastighetståg för sträckan Jönköping-Malmö. Sverigeförhandlingens upp-

drag är att möjliggöra ett snabbt genomförande av en höghastighetsjärnväg Stockholm-

Göteborg och Stockholm-Malmö samt att ta fram principer för finansiering, en utbygg-

nadsstrategi och att hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. 
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År 2009 gjordes en utredning i Ljungby kommun, ”Lokalisering av ny järnvägsstation i 

Ljungby”, mot bakgrund av planering för Europabanan. I utredningen framgick att stat-

ionen bör placeras nära stadens centrala delar vilket ger förutsättningar för snabba och 

tydliga förbindelser med centrum. Lika viktigt är också ett läge där stationen enkelt går 

att nå från livliga kommunikationsleder, vilket gäller både för biltrafik och för gång- och 

cykeltrafik. Tre stationslägen utreddes, där det södra och det mellersta läget ansågs vara 

bäst. Det södra läget har sin största fördel av att det ligger vid stora trafikstråk och vid 

ett framväxande handelsområde. Det mellersta läget ligger närmast centrum och har 

mycket goda förutsättningar för utbyggnad.  

Inför arbetet med Sverigeförhandlingen föreslår Ljungby kommun en ny station väster 

om E4:an, i anslutning till Bolmstadsvägen. Denna väg blir en viktig koppling mellan 

stationen och centrum på mindre än 2 km. 

  

Järnvägsspåret föreslås vara nedsänkt på en drygt 1 km lång sträcka norr och söder om 

stationen. På denna sträcka ligger terrängen något högre, varför en nedsänkning är rela-

tivt enkel att konstruera. På så sätt minskas barriäreffekten och bullret från järnvägen.  

Bolmstadsvägen föreslås gå i en upphöjd bro över järnvägen. 

Figur 2 Stationsläge och utvecklingsområden i Ljungby  
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Stationsläget i västra Ljungby ligger i närheten av flera utvecklingsområden med såväl 

industrier och verksamheter som bostäder. Kring stationen föreslås en tätare bebyggelse 

med en blandning av bostäder, handel och kontor och väster om stationsområdet före-

slås en glesare bostadsbebyggelse. Längs med E4:an i norr och söder skapas möjligheter 

för nya verksamheter.  

Stationsläget är enkelt att nå från samtliga bostadsområden i Ljungby, se figur nedan. 

Som längst är det 5 km/15 minuter att cykla till den nya stationen. 

 

 
Figur 3. Cykelavstånd från stationsläget i Ljungby. 

Åtgärder för att tillgängliggöra stationen lokalt 

• Området i anslutning till stationsbyggnaden öster om järnvägsspåret är viktigt 

för upplevelsen av stationsmiljön. Här föreslås en tät bebyggelse med en bland-

ning av bostäder, handel och kontor. På så sätt får man en levande och attraktiv 

miljö.  

• Framför stationsbyggnaden föreslås en platsbildning i form av en park. 

• Bolmstadvägen utformas mellan centrum och stationen som en stadsmässig 

gata – med planterade träd, gång- och cykelväg, samt bostadsbebyggelse med 

inslag av verksamheter som kontor, detaljhandel och restauranger.  
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• Stationen ligger synlig från tillfartsvägen, med tydliga siktstråk från Bolmstads-

vägen.  

• Gång- och cykelvägar som kopplar ihop stationen med centrum och intillig-

gande bostadsområden och verksamhetsområden. 

• Stationens huvudbyggnad och huvudentré ligger på östra sidan om spåret, med 

en inbyggd gångbro till den västra sidan av spåret.   

• Tydligt och synligt vart man ska gå både när man anländer och när man ska åka 

med tåg. 

• Busshållplats och cykelparkering i direkt anslutning till stationens entré.  

• Taxihållplats, avsläppningsplats och korttidsparkering framför stationen.  

• Pendelparkering och långtidsparkering väster om spåret. Tillgång till laddplat-

ser för elbil. 

• God tillgång på cykelparkeringar i anslutning till stationen. Låst cykelgarage 

med förvaringsskåp, laddmöjlighet för elcyklar och cykelpump. 

• Möjlighet till cykelparkering vid Bolmstadvägens bro över järnvägsspåren, med 

direkt nedgång till spåren via trappor.  

 

Figur 4 Omgestaltning av Bolmstadvägen. 
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Stadsbussarna i Ljungby 

I och med att en järnvägsstation byggs i Ljungby kommer resandemönstren att föränd-

ras både till/från Ljungby och inom staden. Detta kommer att ställa nya krav på utbudet 

och utformningen av kollektivtrafiken i staden. Stadsbussarna behöver därför anpassas 

till en ny trafiksituation med en järnvägsstation i Ljungby.   

Stadsbussarnas nya upplägg utgår från att det istället för en nod blir två noder för kol-

lektivtrafiken – bussterminalen i centrum och stationen väster om E4. För att stadsbus-

sarna ska bli så effektiva som möjligt föreslås alla fyra föreslagna linjer passera båda 

dessa noder. På så sätt blir det ett bra utbud av bussar mellan stationen och de centrala 

delarna av Ljungby. 

Två linjer går från stationen till verksamhetsområdena (befintliga och planerade) längs 

med E4 norrut respektive söderut från stationen och vidare till bussterminalen i cent-

rum. Dessa linjer går främst som pendlingsbussar i halvtimmestrafik på morgon och 

kväll. De övriga två linjerna går raka vägen mellan stationen och bussterminalen, och 

därefter vidare genom bostadsområdena i den östra delen av Ljungby. Dessa busslinjer 

går hela dagen i anslutning till tågens ankomst/avgång. Detta innebär troligen att de 

båda busslinjerna går ca kl 5-22 en gång i timmen respektive, medan de går mellan stat-

ionen och bussterminalen 2 gånger i timmen. 

Busslinjerna kopplas till tågen och expressbussarna vid stationen respektive busstermi-

nalen och anknyter tidsmässigt till deras tidtabeller.  För stadsbussar i anslutning till 

tågstationen ska väntetiden vara max 5 minuter före och efter tågankomst. 

 

        Figur 5 Förslag på stadsbussar i Ljungby 2035. 
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Riktlinjer för utformning av stationsbyggnaden 

• Utformning och belysning för ökad trygghet.  

• Stationsbyggnaden ska ha en inbjudande utformning, som känns både attraktiv 

och trygg.  

• För att få en trygg miljö är det särskilt viktigt att ytorna kring entréer och rörel-

sestråk är upplysta och väl synliga.  

• Kvällsöppna verksamheter som kafé, kiosk eller servicebutik, eftersträvas också 

i och i anslutning till stationsbyggnaden. 

• Stationen ska vara uppbyggd så att det är tydligt hur man tar sig till och från tå-

gen, samt att övrig service i stationsbyggnaden är enkel att hitta.  

• I stationsbyggnaden ska det finnas tydlig information om tågavgångar och tidta-

beller, samt om hur man tar sig vidare till Ljungby centrum och andra resmål. 

Utrustning som biljettautomat, sittplatser och toalett är självklar, och även ba-

gageförvaring och wifi eftersträvas.   

• Både byggnaden och utrustningen i den ska vara tillgänglighetsanpassad.  

 

1.4 Övergripande syfte med de åtgärder som studerats 

Syftet med de åtgärder som studerats i denna åtgärdsvalsstudie är att stärka det region-

ala upptagningsområdet till ett eventuellt stationsläge i Ljungby.  
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2 Avgränsningar   

2.1 Geografisk avgränsning   

Åtgärdsvalsstudien är avgränsad till de regionala stråk som knyter an till ett eventuellt 

stationsläge i Ljungby. Detta innebär att studien fokuserar på kopplingar – i första hand 

med kollektivtrafik – mellan Ljungby och Halmstad, Markaryd, Älmhult, Växjö/Alvesta 

och Värnamo. 

 

  

Figur 6. Ljungbys läge vid höghastighetsbanan. 

 

2.2 Tidshorisont för åtgärders genomförande  

Åtgärdsvalsstudiens tidshorisont är år 2035, i linje med Sverigeförhandlingen. 2035 har 

av Sverigeförhandlingen valts som målår eftersom det är vid den tidpunkt som det be-

dömts att den nya höghastighetsjärnvägen är utbyggd i sin helhet och fått trafik. 
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3 Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar 
och mål för åtgärder   

3.1 Behov, brister, problem och intressenter   

Ljungby har i dagsläget ingen järnvägstrafik eller flygtrafik. Kommunikationerna sker 

via vägnätet och de dominerande vägarna är E4:an och 25:an. En station i Ljungby 

skulle innebära bättre kommunikationer med tåg till och från Ljungby, förbättrade 

pendlingsmöjligheter, större arbetsmarknad och möjligheter för ett utökat och varierat 

bostadsutbud. Dessutom skulle det innebära ett större befolkningsunderlag för närings-

liv och handel. För att stärka denna utveckling och för att nyttiggöra stationsläget för ett 

större omland behöver åtgärder i de regionala anslutningarna till Ljungby station stude-

ras. 

Intressenter för åtgärdsvalsstudien är resenärer som ska ta sig till och från höghastig-

hetstågen, kommuner för sin bebyggelseplanering och regionerna för bl a kollektivtra-

fikplanering. 

3.2 Befintliga förhållanden och utveckling – referensalternativ 

Restiderna för att ta sig med kollektivtrafik till eller från Ljungby är i nuläget förhållan-

devis långa, se isokronkartan nedan.  

 

Figur 7 Restidsisokronkartan för Ljungby, kollektivtrafik, nuläge. Källa: Ramböll. 
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 Nollalternativ 

Nollalternativet i denna åtgärdsvalsstudie är det läge vi har idag, dvs ingen höghastig-

hetsstation i Ljungby. 

 

Figur 8 Restider, kollektivtrafik, för nollalternativet, dvs ingen höghastighetsstation i Ljungby. 

Tiderna är det snabbaste alternativet i respektive reserelation. 

 

 

Referensalternativ  

Referensalternativet i denna åtgärdsvalsstudie innebär att höghastighetsstationen i 

Ljungby byggs, men inget görs i anslutningarna till den. 
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Figur 9 Restider, kollektivtrafik, för referensalternativet, dvs höghastighetsstationen i Ljungby 

byggs, men inget görs i anslutningarna till den. Tiderna är det snabbaste alternativet i respek-

tive reserelation. 

3.3 Mål för åtgärderna   

Följande restidsmål finns för Ljungby med omland: 

• Stockholm C – Ljungby med omland < 3 h 

• Malmö C – Ljungby med omland < 2 h 

• Göteborg C – Ljungby med omland < 2 h 45 min 

 

Målet med de åtgärder som studeras är att stärka de regionala kopplingarna med kor-

tare restider till Ljungby station.  
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4 Alternativa lösningar   

4.1 Tänkbara åtgärdstyper  

De åtgärder som studerats är främst åtgärder på väginfrastrukturen och busslinjerna till 

och från Ljungby. 

4.2 Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar  

Förutsättningar 

Ljungby station förutsätts trafikförsörjas med interregionaltåg på linjen Jönköping–

Malmö2. Det finns två alternativa sträckningar för järnvägen Jönköping–Malmö, US1 

via Helsingborg och US2B via Hässleholm. Interregionaltågen antas i båda alternativen 

stanna i Jönköping, Skillingaryd, Värnamo, Ljungby, Lund och Malmö. Mellan Ljungby 

och Lund går tågen antingen via Helsingborg (US1), med stopp även i Markaryd, eller 

via Hässleholm (US2B).  

Nedan listas förslag på åtgärder på väginfrastrukturen och busslinjerna till och från 

Ljungby som skulle kunna förbättra kommunikationerna mellan Ljungby och dess om-

land. Dessa åtgärdsförslag är framtagna för de 5 huvudstråken från Ljungby – mot 

Växjö/Alvesta, Halmstad, Värnamo, Markaryd och Älmhult – då det är i dessa stråk som 

den mesta trafiken till och från Ljungby inklusive expressbussarna går. Bland åtgärds-

förslagen inkluderas både åtgärder som finns med i länstransportplan eller annat be-

slutsunderlag samt åtgärder som ligger utöver det. 

Åtgärdsförslagen är indelade i ett avsnitt med åtgärder av betydelse för alla stråk och ett 

avsnitt vardera för de 5 huvudstråken. 

Åtgärder av betydelse för alla stråk 

• Ny trafikplats på E4 vid Bolmstadsvägen som kopplar ihop E4 med ny järnvägs-

station.  

• Kompletterande motorvägshållplatser för expressbussarna. 

• Bolmstadsvägen får en trafiksäkrare utformning som anpassas för busstrafik 

och ökad gång- och cykeltrafik. Antalet utfarter till vägen minskas och busstrafi-

ken prioriteras i den signalreglerade korsningen med Märta Ljungbergsvä-

gen/Helsingborgsvägen. Av särskild betydelse för gång- och cykeltrafiken är ut-

formningen av trafikmiljön i anslutning till E4. 

• Prioritering av busstrafiken i de större orter som berörs av busstrafiken till och 

från Ljungby – Ljungby, Halmstad, Markaryd, Älmhult, Alvesta, Växjö och Vär-

namo. Sådana åtgärder kan inkludera busskörfält, prioritering av bussar vid tra-

fiksignaler m.m. Även i orter som berörs av kompletterande busstrafik kan åt-

gärder göras. 

• Alla bussar (både stadsbussar och regionalbussar) går mellan stationen och 

bussterminalen. 

                                                           
2 Antagen trafikering enligt Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg/Malmö, Trafikverket 2015-05-29. 
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• För att underlätta byte mellan trafikslag och få ut maximal nytta av bussarna 

bör alla expressbussar passera både centrum och ny järnvägsstation i start- och 

målorten, i de fall stationen inte ligger i centrum. 

• Busstidtabeller anknyter till tågtrafikens tidtabeller, även utanför rusningstra-

fik. Max 10 min bytestid mellan olika kollektivtrafikslag. För stadsbussar i an-

slutning till stationen ska väntetiden vara max 5 minuter före och efter tågan-

komst. 

 

För att visa potentialen för snabba resor till Ljungby station förutsätts expressbussarna 

prioritera Ljungby station framför Ljungby centrum; exempelvis antas bussarna från 

Växjö först angöra Ljungby station för att sedan fortsätta till bussterminalen. 

 

 

 

Figur 10. Expressbusslinjer som studeras till och från Ljungby station. Linjerna förutsätts prio-

ritera stationen framför centrum för att visa restidspotentialen till stationen. 
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Ljungby – Växjö/Alvesta 

För stråket Ljungby–Växjö/Alvesta föreslås följande åtgärder. 

Förbättrad väg 25 med minst 2+1-standard hela vägen och 100 km/h som generell has-

tighet: 

• Sickinge – Bygg om korsningen med Sickingevägen för att kunna hålla 100 

km/h, exempelvis med asymmetrisk eller planskild korsning. Busshållplats med 

pendlingsparkering för expressbussar vid Sickinge, där det finns bra förbindelse 

till bostadsområden i östra delen av Ljungby.  

• Ryssby – Bygg om korsningarna vid infarterna till Ryssby för att kunna hålla 

100 km/h, exempelvis med asymmetrisk eller planskild korsning. Ett alternativ 

skulle kunna vara att ta bort någon av infarterna till Ryssby, och förslagsvis då 

den västra eller mittersta, men det skulle samtidigt kräva ytterligare ombyggnad 

av Ryssbys vägstruktur. 

• Sjöatorp – Bygg bort rondellen och prioritera väg 25 framför väg 27 för att hålla 

nere restiden och få en trafiksäkrare utformning.  Exempelvis skulle väg 25 vara 

en genomgående väg, med väg 27 som påfartsväg. 

• Sjöatorp till Alvesta V – ombyggnad till minst 2+1-väg. Åtgärden är planerad. 

• Växjö – Prioritering av bussar vid trafiksignalerna på vägen in till Växjö rese-

centrum. Busskörfält mellan Samarkand-rondellen och Väster.  

 

Expressbussar till/från Växjö: 

• Fler turer på båda hållen, minst 8 per dag och riktning. 

• Någon expressbuss även på kvällstid 

• Eventuella stopp vid väg 25 i höjd med Ryssby och/eller Alvesta 

 

Expressbussar till/från Alvesta:  

• Någon tur vardera hållet under rusningstrafik 

• Busstopp vid väg 25 i höjd med Ryssby 

 

Ljungby – Halmstad 

För stråket Ljungby–Halmstad föreslås följande åtgärder. 

 

Förbättrad väg 25 med mål att få minst 2+1-standard hela vägen och 100 km/h som ge-

nerell hastighet: 

• Ljungby till Simlångsdalen – minst 2+1-väg med 100 km/h. I Kronobergs län 

återstår delen Glamshult- Boasjön, övrigt är åtgärdat eller planerat. I Hallands 

län finns i nuläget inga åtgärder planerade på väg 25. 

• Simlångsdalen – om möjligt förbifart förbi Simlångsdalen, annars upprustning 

av befintlig väg genom samhället. 
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• Simlångsdalen till Skedala – 2+1-väg med 100 km/h 

• Skedala till Halmstad – minst 2+1-väg med 80 km/h 

• Halmstad – Prioritering av bussar vid trafiksignalerna på vägen in till Halmstad 

resecentrum. Busskörfält på vägen in mot centrum. 

 

Expressbussar till/från Halmstad:  

• Bussturer på båda hållen under rusningstrafik, 8 per dag och riktning. 

• Möjlighet till stopp vid E4 vid Ljungby södra 

• Eventuella stopp i Vrå (med anknytande buss till/från Lidhult) och Simlångsda-

len.   

• Stopp i Halmstad öster om E6, någonstans mellan motorvägen och Vallås cent-

rum. Busshållplatsen ska ha tillgång till pendlarparkering och bra gång- och cy-

kelvägar.  

• Den snabbaste vägen genom Halmstad till resecentrum. 

 

De bussar som går direkt till/från Halmstad har huvudsakligen sträckningen Halmstad 

– Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal. 

Ljungby–Värnamo 

Vägen mellan Ljungby och Värnamo är av god standard och hela denna sträcka kommer 

om några år att vara ombyggd till motorväg, varför det är svårt att se några åtgärder i 

trafikinfrastrukturen som i någon större utsträckning skulle korta ner restiderna mellan 

orterna.  

Expressbussar till/från Värnamo:  

• Bussar som kompletterar tågtrafiken vid behov – när tåg inte stannar på båda 

ställena m.m. 

• Eventuellt stopp på E4 vid trafikplats Lagan.  

• Stopp på vägen vid Värnamo höghastighetsstation, om den förläggs vid E4 och 

inte i centrum. Om stationen förläggs ytterligare österut bör det finnas möjlig-

het till stopp vid trafikplats Värnamo S för bussbyte mot Värnamos nya station. 

• Snabbaste vägen in till Värnamo resecentrum (expressbussarna går idag på 

Götavägen och inte Malmövägen).  

De bussar som går direkt till/från Värnamo har huvudsakligen sträckningen Värnamo – 

Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal. 

Ljungby–Markaryd 

Det finns två alternativa sträckningar för en ny järnväg söderut från Ljungby mot 

Malmö, antingen via Helsingborg eller via Hässleholm. Om järnvägen går förbi Helsing-

borg kan det bli ett stopp i anslutning till Markaryd medan en bana via Hässleholm på 

grund av sin sträckning inte skulle få något stopp i Markaryd.  Med detta som utgångs-

punkt behandlar de åtgärder som föreslås för stråket mot Markaryd enbart väginfra-

strukturen. 
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Vägen mellan Ljungby och Markaryd är av god standard och hela denna sträcka kommer 

om några år att vara ombyggd till motorväg, varför det är svårt att se några åtgärder i 

trafikinfrastrukturen som i någon större utsträckning skulle korta ner restiderna mellan 

orterna. Åtgärderna nedan förutsätter järnvägssträckning US2B utan stopp i Markaryd.  

Expressbussar till/från Markaryd: 

• Minst 6 turer per dag och riktning 

• Möjlighet till stopp vid E4 vid trafikplats Ljungby södra. 

• Vissa bussturer stannar på E4 vid trafikplats Strömsnäsbruk. 

 

De bussar som går direkt till/från Markaryd har huvudsakligen sträckningen Markaryd 

– Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal 

Ljungby–Älmhult 

För stråket Ljungby–Älmhult har fyra alternativ identifierats. 

• ”Nord”, Ljungby–Liatorp–Älmhult 

• ”Mitt 80”, Ljungby–Hamneda–Älmhult på ombyggd väg 

• ”Mitt 100”, Ljungby–Hamneda–Älmhult på ny väg 

• ”Syd”, Ljungby–Traryd–Älmhult 

 

Alla expressbussar till/från Älmhult: 

• Minst 8 turer per dag och riktning 

• Någon expressbuss även på kvällstid 

• Även fortsättningsvis ”långsamma” bussar Ljungby – Agunnaryd – Liatorp – 

Diö – Älmhult samt Ljungby – Hamneda – Pjätteryd – Älmhult 

 

 

         Figur 11 Fyra alternativ för stråket Ljungby – Älmhult. 
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Alternativ ”Nord” Ljungby–Liatorp–Älmhult 

Väg 23 Liatorp – Älmhult utbyggd till 2+1-väg med 100 km/h. Förbättrad väg 124 med 

minst 80 km/h som generell hastighet: 

• Ljungby till Liatorp – breddning, förbättrad bärighet och eventuella uträtningar 

av vägen. 

• Liatorp – förbifart på väg 124 förbi Liatorp till väg 23. 

• Liatorp till Älmhult – 2+1-väg på väg 23 med 100 km/h hela vägen. Genomfö-

rande av åtgärder pågår på sträckan. 

• Älmhult – infart på Haganäsleden, som är under utbyggnad. 

 

Expressbussar till Älmhult:  

• Snabbaste vägen ut ur Ljungby–Fabriksgatan och Gängesvägen/Vadgatan  

• Eventuella stopp vid Agunnaryd och Liatorp 

• Expressbussarna går på väg 23 mellan Liatorp och Älmhult 

• Haganäsleden in till stationen i Älmhult 

 

De bussar som går direkt till/från Älmhult har huvudsakligen sträckningen Älmhult – 

Ljungby bussterminal – Ljungby järnvägsstation. Anledningen till att linjedragningen i 

detta specifika fall går till bussterminalen före stationen är att bussterminalen passeras 

på vägen till stationen. 

 

Alternativ ”Mitt 80” Ljungby–Hamneda–Älmhult på ombyggd väg 

E4 Ljungby – Hamneda utbyggd till motorväg med minst 110 km/h. Förbättrad väg 

Hamneda - Älmhult med minst 80 km/h som generell hastighet: 

• Hamneda till Älmhult – breddning, förbättrad bärighet och eventuella uträt-

ningar av vägen där den behåller nuvarande sträckning, d.v.s. längs huvuddelen 

av sträckan. 

• Nybyggda ”förbifarter” förbi Hamneda, Hå och Pjätteryd – genom att undvika 

tättbebyggda områden och skarpa kurvor förbättras trafiksäkerheten och mins-

kas restiden. 

• Nya broar behövs över både Lagan och Helge å. 

• Älmhult – ringled väster om bostadsområdena i Älmhult, vilken leder trafiken 

direkt till väg 120. 

 

Expressbussar till Älmhult  

• Möjlighet till stopp vid E4 vid trafikplats Ljungby södra 

• Den klart snabbaste vägen för bussar och bilar mellan Älmhult och Ljungby nya 

station (då man kommer direkt från E4 och inte behöver åka genom Ljungby 

samhälle) 
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De bussar som går direkt till/från Älmhult har huvudsakligen sträckningen Älmhult – 

Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal. 

 

Alternativ ”Mitt 100” Ljungby–Hamneda–Älmhult på ny väg 

E4 Ljungby – Hamneda utbyggd till motorväg med minst 110 km/h. Ny väg Hamneda – 

Älmhult med 100 km/h som generell hastighet: 

• Hamneda till Älmhult – väg med 2+1-standard. Mellan E4 och Helge å föreslås 

vägen gå i ny sträckning utanför Hamneda, Hå och Pjätteryd. Mellan Helge å 

och Älmhult till stora delar i befintlig vägsträckning. Nya broar behövs över 

både Lagan och Helge å. 

• Älmhult – ringled väster om bostadsområdena i Älmhult, vilken leder trafiken 

direkt till väg 120 

 

Expressbussar till Älmhult  

• Möjlighet till stopp vid E4 vid trafikplats Ljungby södra 

• Den klart snabbaste vägen för bussar och bilar mellan Älmhult och Ljungby nya 

station (då man kommer direkt från E4 och inte behöver åka genom Ljungby 

samhälle) 

De bussar som går direkt till/från Älmhult har huvudsakligen sträckningen Älmhult – 

Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal. 

 

Alternativ ”Syd” Ljungby–Traryd–Älmhult 

E4 Ljungby – Traryd utbyggd till motorväg med minst 110 km/h i hela sin sträckning. 

Förbättrad väg 120 med minst 80 km/h som generell hastighet: 

• Delary till Älmhult – breddning, förbättrad bärighet och eventuella uträtningar 

av vägen. Genomförande av åtgärder pågår på sträckan. 

• Traryd till Delary – breddning, förbättrad bärighet och eventuella uträtningar 

av vägen. Genomförande av åtgärder återstår på delar av sträckan. 

• Traryd – genväg/förbifart förbi orten för trafik mellan väg 120 och E4 i nordlig 

riktning. 

 

Expressbussar till Älmhult  

• Möjlighet till stopp vid E4 vid trafikplats Ljungby södra 

• En relativt snabb väg för bussar och bilar mellan Älmhult och Ljungby nya stat-

ion (då man kommer direkt från E4 inte behöver åka genom Ljungby samhälle) 

 

De bussar som går direkt till/från Älmhult har huvudsakligen sträckningen Älmhult – 

Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal. 
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4.2 Potentiella effekter och konsekvenser 

Restider och kostnader 

I nedanstående tabell har potentiell restid med expressbuss till Ljungby station bedömts 

och kostnad för de infrastrukturåtgärder som beskrivs ovan beräknats.  

Notera att restidsvinsterna inte enbart kan göras tack vare infrastrukturåtgärderna, utan 

är i stor utsträckning en följd av nya trafikupplägg med direktbussar. 

 

5

 

Ytterligare faktorer som påverkar val av resesätt är t.ex. pris, platstillgång och komfort. 

Åtgärdernas påverkan på biltrafiken har inte studerats, men förbättringar i infrastruk-

turen innebär naturligtvis restidsvinster även där. 

 

 

                                                           
3 Till Ljungby busstation. 

4 Till Ljungby station. 

5 Den beräknade investeringen ska ses som en storleksordning och är beräknad med schablonkostnader.  

6 Kostnaderna för Växjö och Alvesta ska ej summeras, då sträckan till Alvesta ingår i sträckan till Växjö. 

7 I denna summa ingår åtgärder à 30-40 miljoner kr på delen Göteryd-Delary, som finns med i befintliga planer för kommande 

femårsperioden.  
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Figur 12 Ungefärliga restider med genomförda åtgärder i anslutningar till höghastighetsstat-

ionen. Tiderna är det snabbaste alternativet i respektive reserelation. 

 

Med höghastighetsbanan och genomförda åtgärder i Ljungbys omland, kan man med 

kollektivtrafiken komma betydligt längre än i nuläget, vilket tydligt visas i restidsiso-

kronkartan nedan. 
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Figur 13 Restidsisokronkarta för Ljungby, kollektivtrafik, med höghastighetsbana och införda 

åtgärder. Källa: Ramböll. 

Nytta med koppling till Ljungby station 

Här görs en genomgång av restidsjämförelser för att beskriva nyttan med eventuella ex-

pressbussanslutningar till Ljungby station. För många av resorna skulle även en kombi-

nation av bil till Ljungby och vidare resa med tåg kunna bli aktuell. För att kollektivtra-

fikresorna via Ljungby ska bli konkurrenskraftiga är det viktigt med täta bussavgångar 

och kort bytestid i Ljungby. 

 

Växjö/Alvesta 

Resor från Växjö och Alvesta mot Jönköping, Stockholm och Göteborg sker snabbast via 

Värnamo. Restiden Växjö-Värnamo kommer att vara ca 35 min8. Dessutom blir det 10-

15 min kortare restid med tåg på höghastighetsbanan till Jönköping från Värnamo jäm-

fört med från Ljungby. Med en beräknad restid med expressbuss Växjö-Ljungby på 45 

min blir det en sammanlagd restidsskillnad på 20-25 min till Jönköping. 

                                                           
8 34-36 minuter beroende på utbyggnadsalternativ enligt Åvs för Kust till kustbanan delen Växjö-Värnamo. 
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Resor mot Skåne sker snabbast via Södra Stambanan och anslutning till höghastighets-

banan i Hässleholm. Restid till Malmö ca 1 tim 40 min, att jämföra med ca 2 tim via 

Ljungby (inkl. 10 min byte i båda fallen). 

Resor från Alvesta är ca 10 minuter kortare än från Växjö i samtliga fall ovan. 

Sammanfattningsvis är det svag nytta med anslutning från Växjö och Alvesta till 

Ljungby station; det finns alternativa resvägar mot Jönköping, Stockholm och Göte-

borg respektive mot Skåne som är snabbare. 

 

Halmstad 

Halmstad har direktförbindelser till Skåne via Västkustbanan (Helsingborg-Lund-

Malmö) och Markarydsbanan (Hässleholm). Via Västkustbanan finns även direktförbin-

delse till Göteborg. 

Däremot kan resor via Ljungby station bli intressant i relationen Halmstad-Jönköping. 

Med expressbuss och byte i Ljungby blir den sammanlagda restiden till Jönköping  

ca 1 tim 40 min. Resor via Göteborg beräknas ta drygt 2 tim, liksom resor via Värnamo 

(under förutsättning att restiderna inte förbättras på järnvägen mellan Halmstad och 

Värnamo). 

Resor vidare norrut till Stockholm beräknas ta 3 tim 15 min via Göteborg och  

ca 3 tim 10 min via Ljungby. Eftersom resor via Göteborg har tätare avgångar och färre 

byten kommer sannolikt en större andel av resorna till Östergötland och Stockholm att 

gå den vägen. Beroende på trafikutbud kan dock vägen via Ljungby bli ett intressant al-

ternativ även för dessa resor. Valet av resväg till Stockholm/Östergötland kan även på-

verkas av var i Halmstad resan startar, då resor från östra Halmstad har enkel tillgång 

till expressbussen till Ljungby. För resor från Halmstad mot Stockholm/Östergötland 

kan även en kombination av bil till Ljungby och vidare resa med tåg vara aktuell. 

Sammanfattningsvis kan åtgärder i stråket Halmstad-Ljungby möjliggöra snabbare 

resor mellan Halmstad och Jönköping och i viss mån även mellan Halmstad och Stock-

holm. 

 

Värnamo 

Restiden med tåg Ljungby-Värnamo kommer att vara 10-15 minuter. Under förutsätt-

ning att interregionaltågen (med stopp i Värnamo och Ljungby) får ett acceptabelt turut-

bud, kommer kompletterande expressbusstrafik – med mer än dubbelt så lång restid – 

inte kunna bli ett intressant resalternativ9. Om höghastighetstågstationen hamnar utan-

för centrum i Värnamo kan dock expressbussar tidsmässigt konkurrera med tåg på resor 

mellan centrum i respektive stad. 

Sannolikt är det mycket svagt underlag för expressbusstrafik mellan Ljungby och Vär-

namo om höghastighetsjärnvägen byggs med stationer i båda dessa orter. 

 

Markaryd 

Såvida det inte byggs en ny station i Markaryd kommer kopplingen därifrån till höghas-

tighetsjärnvägen att ske via Hässleholm söderut mot Malmö samt via Ljungby norrut 

                                                           
9 Om höghastighetsstationen hamnar utanför centrum i Värnamo ger dock järnvägen ingen större restidsförbättring för resor från 

centrum till centrum i Ljungby och Värnamo. 10-15 min tågresa samt ytterligare 10-15 min byte och anslutningsresa till och 

från centrum i båda städerna innebär en sammanlagd restid på 30-45 min. I detta fall skulle expressbussar kunna bli ett 

intressant komplement. 
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mot Jönköping och Stockholm/Östergötland. Resor till Göteborg kan ske antingen via 

Halmstad eller via Ljungby, där resor via Ljungby har kortare restid (2 t 15 min jämfört 

med 2 t 30 min) men kräver samtidigt två byten i stället för ett. 

Resor från Markaryd till Värnamo, Jönköping och vidare mot Stockholm (och Göte-

borg, beroende på tidtabell) kommer därmed att gynnas av kortare restider i stråket 

Markaryd-Ljungby. 

 

Älmhult 

Resor söderut mot Skåne sker snabbast via Södra Stambanan med anslutning till hög-

hastighetsbanan i Hässleholm. 

För resor norrut mot Jönköping, Göteborg och Stockholm finns flera alternativ från 

Älmhult – via höghastighetsbanan i Värnamo, Ljungby eller Hässleholm samt via Södra 

stambanan norrut. För resor Älmhult-Jönköping blir restiden med här föreslagna åtgär-

der via Värnamo och Alvesta ca 1 tim 25 min10 och via Ljungby 1 tim 20 min–1 tim 25 

min. Med åtgärderna i ÅVS för Kust till kustbanan Växjö – Värnamo genomförda mins-

kar restiden via Alvesta och Värnamo till 1 tim 30 min. Restiderna är ungefär likvärdiga, 

men alternativet via Värnamo kräver ytterligare ett byte jämfört med Ljungbyalternati-

vet. Val av resväg beror i övrigt främst på tågtider och utbud i Ljungby respektive Vär-

namo. 

Resor mellan Älmhult och Göteborg går via ett byte i Jönköping och där finns därför 

samma alternativ som för resor till Jönköping. Resonemanget är därför samma som 

ovan. Restiden bedöms vara ca 50 minuter längre än för resor till Jönköping.  

Även för resor mot Stockholm är alternativen via Ljungby respektive Värnamo ungefär 

likvärdiga med restid 2 tim 50 min–2 tim 55 min. Beroende på trafikupplägg kan även 

resor via Hässleholm eller norrut på Södra Stambanan vara intressanta alternativ. Resti-

derna är här likvärdiga varför resvägar med färre byten har en fördel.  

Valet av resväg norrut kan även påverkas av var i Älmhult resan startar, då resor från de 

norra delarna av orten har enkel tillgång till bussen mot Ljungby. För resor från Älmhult 

via Ljungby kan även en kombination av bil till Ljungby och vidare resa med tåg vara ak-

tuell. 

Åtgärder i stråket Älmhult-Ljungby, med koppling till Ljungby station, kan ge mått-

liga restidsförkortningar mellan Älmhult och Jönköping/Göteborg. För alla resmål 

norrut på höghastighetsbanan kan stråket Älmhult-Ljungby även bidra till att skapa 

fler resalternativ. 

  

                                                           
10 Förutsätter att åtgärderna i ÅVS för Kust till kust banan Växjö-Värnamo genomförs. Annars ca 5 min längre restid. 
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5 Förslag till inriktning och rekommen-
derade åtgärder   

5.1 Beskrivning av övergripande inriktning  

Förbättrade expressbusslinjer kan ge betydande restidsvinster i 

fyra av de fem studerade stråken; mellan Ljungby och Växjö/Alvesta, Halmstad, Marka-

ryd11 respektive Älmhult. I det femte stråket, mot Värnamo, kommer höghastighetsjärn-

vägen (särskilt om Värnamos höghastighetsstation hamnar i centrala Värnamo) i sig att 

ge så pass stora restidsförbättringar att kompletterande expressbusstrafik inte kan bli 

ett tillräckligt attraktivt alternativ12. 

I tre av stråken, mot Halmstad, Markaryd och Älmhult, kan en prioriterad anslutning till 

Ljungby station även ge betydande restidsvinster Halmstad-Jönköping (samt i viss mån 

Halmstad-Stockholm) och Markaryd-Jönköping/Stockholm (samt i viss mån Markaryd-

Göteborg) samt Älmhult-Jönköping/Göteborg. 

Från Älmhult är dock nyttan med koppling till Ljungby station generellt något svagare, 

då det finns flera alternativa resvägar med jämförbara restider. En utveckling av buss-

trafiken kan bidra till utökade resmöjligheter mellan Älmhult och alla resmål norrut på 

höghastighetsbanan.  

Från Växjö/Alvesta finns snabbare resvägar mot såväl Skåne som mot Jönköping, Stock-

holm och Göteborg. 

 

5.2 Rekommenderade åtgärder 

Med syfte att stärka det regionala upptagningsområdet till Ljungby station föreslås föl-

jande åtgärder. 

Åtgärder som ger tydligt förkortad restid för interregionala resor 

• Expressbuss Halmstad-Ljungby via Ljungby station. Infrastrukturåtgärder på 

Rv 25 och i tätorterna för att förbättra bussarnas framkomlighet behöver stude-

ras vidare. Ger primärt restidsförbättringar Halmstad-Ljungby (restid ca 55 

min), Halmstad-Jönköping (restid ca 1 tim 40 min) och i mindre grad Halm-

stad-Stockholm (restid 3 tim 10 min). 

• Utveckling av expressbusstrafiken Markaryd-Ljungby via Ljungby station. Even-

tuellt infrastrukturåtgärder i form av nya motorvägshållplatser samt prioritering 

av busstrafiken i tätorterna. Ger primärt restidsförbättringar Markaryd-Ljungby 

(restid ca 40 min), Markaryd-Jönköping (restid ca 1 tim 25 min) och vidare mot 

Stockholm, samt i mindre grad Markaryd-Göteborg (restid 2 tim 15 min). 

Åtgärder som ger något förkortad restid och utökade resmöjligheter för interreg-

ionala resor 

• Expressbuss Älmhult-Ljungby med snabb koppling till Ljungby station. Åtgär-

der på infrastruktur och expressbusslinjer mellan Älmhult och Ljungby för att få 

                                                           
11 Under förutsättning att det inte byggs någon höghastighetsstation i Markaryd. 

12 Gäller särskilt om höghastighetsstationen i Värnamo placeras centralt i staden. 
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kort restid till Ljungby station behöver studeras. Eventuellt infrastrukturåtgär-

der i form av nya landsvägshållplatser samt prioritering av busstrafiken i tätor-

terna. Ger primärt restidsförbättringar Älmhult-Ljungby (restid ca 35-40 min) 

samt mindre restidsförbättringar Älmhult-Jönköping (restid 1 tim 20 min–1 tim 

25 min) och Älmhult-Göteborg (restid 2 tim 10 min–2 tim 15 min). Resandeun-

derlaget blir sannolikt för svagt för att köra två parallella busslinjer mellan Älm-

hult och Ljungby, med attraktivt turutbud på båda. Detta behöver studeras när-

mare i kommande skeden. 

Åtgärder som inte ger förkortad restid för interregionala resor 

• Motsvarande utveckling av busstrafiken mot Växjö/Alvesta (och eventuella in-

frastrukturåtgärder på Rv 25) ger restidsförbättringar Växjö-Ljungby och Al-

vesta-Ljungby, men bidrar inte i någon större utsträckning till att stärka upptag-

ningsområdet för Ljungby station (d.v.s. målet i denna studie). För dessa buss-

linjer bör inriktningen vara att prioritera restider till Ljungby centrum framför 

stationen, t.ex. genom att från Växjö/Alvesta köra först till bussterminalen i 

centrum och sedan till stationen. 

• Vägen mellan Ljungby och Värnamo är av god standard och åtgärder i infra-

strukturen kortar därför inte ner restiderna i någon större utsträckning. Bussar 

som kompletterar tågtrafiken vid behov och stopp på vägen vid Värnamo hög-

hastighetsstation (om den förläggs vid E4 och inte i centrum). De bussar som 

går direkt till/från Värnamo har huvudsakligen sträckningen Värnamo – 

Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal. Om interregionaltågen får ett 

acceptabelt turutbud kommer dock inte kompletterande expressbusstrafik att 

bli ett intressant resalternativ. 
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6 Beslut om fortsatt hantering  

 

Åtgärdsvalsstudien kommer att lämnas till kommuner och regioner för att kunna använ-

das som underlag i åtgärdsplaneringen och i arbetet med Sverigeförhandlingen. 
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